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SAMBUTAN 
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 
 
 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 
dengan terbitnya buku dengan judul “Daun Kelor sebagai 
Pakan Ternak” tulisan Sdr Ir. Nursyam Andi Syarifuddin, 
MP menambah deretan karya-karya terbaik staf pengajar 
Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, 
Banjarbaru. 
 
Dengan terbitnya buku ini kami mengapresiasi Sdr Ir. 
Nursyam Andi Syarifuddin, MP selaku Kandidat Doktor di 
Program Studi Ilmu Pertanian, Sekolah Pascasarjana 
Universitas Hasanuddin, Makassar yang sebelum 
menyelesaikan studi dapat menghasilkan satu karya 
monumental bagi masyarakat luas. Selanjutnya kami juga 
sangat mengapresiasi Sdr Ir. Nursyam Andi Syarifuddin, 
MP yang telah mengangkat Daun Kelor sebagai kajian 
dalam Disertasinya. Daun kelor adalah tanaman anugerah 
yang lama terpendam karena keterbatasan pengetahuan 
masyarakat tentang manfaat dan kandungan gizinya. Kelor 
merupakan tanaman asli dari kaki Gunung Himalaya, 
namun dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di 
Indonesia. Kelor telah dikenal baik masyarakat di 
kepulauan nusantara, namun pemanfatannya masih 
terbatas karena ketidaktahuan masyarakat. Khusus untuk 
masyarakat Kalimantan Selatan tanaman kelor belum 
dikenal luas seperti pada pulau-pulau lain di nusantara. 
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Oleh karena itu, dengan terbitnya buku ini akan menambah 
pengetahuan masyakat tentang kelor dan salah satu 
manfaatnya adalah daunnya dapat dijadikan sebagai bahan 
pakan ternak untuk meningkatkan produktivitas ternak. 
Salah satu manfaat terbaik dari daun kelor yang ditemukan 
Sdr. Ir. Nursyam Andi Syarifuddin, MP dalam penelitian 
disertasinya yang dijelaskan dalam buku ini adalah 
meningkatkan libido dan kualitas semen pejantan sapi Bali. 
 
Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya kepada masyarakat luas, terutama kepada 
mahasiswa, peternak, dan praktisi peternakan. Kepada  Sdr 
Ir. Nursyam Andi Syarifuddin, MP agar dapat 
mengembangkan tanaman kelor dan menghasilkan karya-
karya terbaik-nya tentang pemanfaatan kelor di masa yang 
akan datang, sehingga kelor dapat dikenal luas terutama 
masyarakat  Kalimantan Selatan. 

 
        Banjarbaru, Nopember 2017 
 
        Dekan,  

 
 
 

Prof. Dr. Ir. H. Luthfi, MS 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena atas limpahan rahmat kesehatan, kekuatan, dan 
petunjuk-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Buku 
ini disusun sebagai salah satu bentuk sumbangsih penulis 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam 
memberikan informasi tentang pemanfaatan daun kelor 
sebagai pakan ternak. 

Kelor sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat 
terutama di pedesaan sebagai tumbuhan liar dan belum ada 
usaha budidaya. Masyarakat belum banyak mengetahui 
tentang manfaat dan nilai gizi kelor tersebut. Namun, sejak 
sepuluh tahun terakhir, dunia telah memandang kelor 
sebagai pohon ajaib (Miracle Tree), karena seluruh bagian 
tanaman dapat bermanfaat dan mempunyai kandungan 
gizi yang tinggi dan lengkap. Berbagai hasil penelitian telah 
menguatkan kelor sebagai tanaman ajaib, sehingga 
informasi yang tersimpan selama ribuan tahun tentang 
manfaat dan khasiat kelor, sudah terjelaskan dengan baik 
oleh ilmu pengetahuan modern. Organisasi Kesehatan 
Sedunia (WHO) juga telah mendukung serta mempromosi-
kan tanaman kelor sebagai tanaman ajaib, karena telah 
terbukti mengatasi malnutrisi (gizi buruk) di negara-negara 
miskin Afrika. Jutaan jiwa telah terselamatkan dengan 
mengkonsumsi kelor tersebut. Berbagai hasil penelitian 
telah menjelaskan bahwa bagian-bagian dari pohon kelor 
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dapat dimanfatkan dan bernilai ekonomis. Kelor dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat-obatan, pewarna, 
pakan ternak,  penjernih air limbah, pupuk dan pestisida 
alami, sumber energi terbarukan, pelestarian alam dan 
lingkungan, serta konservasi.  
 
Buku ini menjelaskan tentang potensi dan pemanfaatan 
daun kelor sebagai pakan ternak. Hasil penelusuran 
literatur yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa kelor 
apabila dibudidayakan dapat menghasilkan biomassa yang 
tinggi, sehingga tidak berkompetisi dengan manusia 
apabila dijadikan sebagai pakan ternak. Berbagai hasil 
penelitian yang telah memanfaatkan daun kelor sebagai 
bahan pakan ternak, baik pada ternak ruminansia maupun 
non ruminasia juga dijelaskan dalam buku ini. Demikian 
pula hasil penelitian disertasi penulis tentang pemanfaatan 
daun kelor untuk meningkatkan libido dan kualitas semen 
pejantan sapi Bali. 
 
Dalam penulisan buku ini, penulis menyampaikan banyak 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abd Latief Toleng, MSc selaku 
Promotor, Bapak Prof. Dr. Ir. Djoni Prawira Rahardja, MSc 
dan Bapak Prof. Dr. Ir. Ismartoyo, M. Agr.S masing-masing 
selaku Kopromotor atas bimbingan, petunjuk, dan 
arahannya yang selalu mendorong penulis untuk 
menghasilkan sebuah buku tentang Kelor dari hasil kajian 
pustaka dalam rangka penyelesaian disertasi penulis. 
Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. 
Dr. Ir. H. Luthfi, MS selaku Dekan Fakultas Pertanian 
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Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru yang 
berkenan memberikan Kata Sambutan pada buku ini, yang 
dapat menjadi motivasi dan semangat bagi penulis untuk 
menghasilkan karya-karya terbaik di masa yang akan 
datang tentang kelor. Penulis tak lupa juga menyampaikan 
banyak terima kasih kepada Ir. A. Dudi Krisnadi dengan 
websitenya http://kelorina.com/ yang banyak menginspi-
rasi penulis tentang kelor. 
 
Dalam penyusunan buku ini, penulis juga menyampaikan 
banyak terima kasih dan sujud kepada Ayahanda Andi 
Syarifuddin dan Ibunda Sitti Nurhasanah dan kedua  
Mertuaku H. Tahang dan Hj. Maifa (almarhumah), serta 
Tante Hj. Indrawati, SPd yang selalu mendoakan dan 
memberikan dukungan moril selama menempuh 
pendidikan termasuk dalam penyusunan buku ini. Kepada 
Isteriku tercinta Batria H. Tahang dan anak-anakku 
tersayang Andi Mufli Nur, S.Pt, Andi Jusri Razak Nur, dan 
Andi Majdah Rahmadhani Syam yang selalu setia 
mendampingi dan memberikan kesejukan dan ketenangan 
hati dalam penyusunan buku ini. Kepada Keluarga 
Besarku, penulis persembahkan buku ini sebagai suatu 
karya monumental. 
 
Buku ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena 
itu kitik dan saran diharapkan untuk kesempurnaan buku 
ini. Penulis masih tetap bertekad untuk memperbaiki dan 
menyempurnkan tulisan dalam buku ini di masa yang akan 
datang. Semoga buku ini tetap dapat memberikan manfaat 
yang besar tentang pemanfaatan daun kelor terutama 
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sebagai pakan ternak, baik di kalangan mahasiswa, dosen, 
praktisi, peternak, maupun masyarkat luas. 
 
 

Makassar, Nopember 2017 
 
 
 
Penulis, 
Ir. Nursyam Andi Syarifuddin, MP 
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BAB  1.  PENDAHULUAN 

 
atatan sejarah menunjukkan kelor sudah dimanfaat-
kan manusia sekitar 5.000 tahun yang silam (2.000 
tahun sebelum Masehi) di India Utara. Kelor telah 

dimanfaatkan sebagai bahan ramuan obat-obatan. Kelor 
dalam kitab Ayurveda dijelaskan mampu mencegah atau 
mengobati 300 macam penyakit. Setiap orang yang sakit 
selalu diberikan ramuan dari daun kelor ini.  Ekstrak daun 
kelor juga diyakini dapat memberikan stamina dan tenaga 
ekstra. Prajurit Iskandar Zulkarnen (Raja dari Kekaisaran 
Makedonia) berhasil mengalahkan tentara Maurian waktu 
menaklukkan India setelah mengetahui rahasia kelebihan 
fisik tentara Maurian yang tahan sakit, tahan begadang, 
tahan lapar, jauh dari serangan penyakit di kamp-kamp 

C 
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perjalanan panjang, karena selalu mengkonsumsi ekstrak 
daun kelor ketika sedang berperang. Pada perayaan 
kemenangannya di India ia pun mengajak semua pasukan 
perangnya meminum ramuan daun kelor. 
 
Selain di India, cerita sejarah di Mesir Kuno juga sering 
menggunakan daun Kelor sebagai perlindungan kulit saat 
musim panas yang menyengat merusak kulit. Orang-orang 
Mesir sering memeras daun kelor dan mengoleskan pada 
tubuhnya, dan sebagian menggunakannya untuk mandi. 
Orang Yunani sering mengkonsumsi daun kelor untuk 
santapan harian. Salah satu makanan pekerja berat dan 
tentara adalah daun kelor. Manfaat besar daun kelor ini 
oleh orang Yunani ditularkan kepada orang Romawi dan 
perkembangannya pun makin meluas hingga ke Cina 
beberapa abad kemudian, terus ke Philipina, dan kawasan 
Asia lainnya termasuk Indonesia. 
 
Tanaman kelor selama berabad-abad telah dibawa ke 
berbagai daerah, mulai dari wilayah semi-tropis hingga 
tropis. Kelor saat ini telah dibudidayakan di seluruh Timur 
Tengah dan hampir seluruh daerah tropis. Kelor telah 
dikenal di negara-negara Asia, Afrika, Amerika Selatan dan 
Amerika Tengah, Carribbean, dan Oceania. Oleh karena itu, 
kelor dikenal 400 nama yang berbeda sesuai dengan daerah 
asalnya dan bahasanya. Ada pula sebutannya yang 
didasarkan pada manfaatnya yang luar biasa, misalnya 
mother's best friend (teman ibu terbaik) karena manfaatnya 
meningkatkan produksi ASI, miracle vegetable (sayur 
ajaib), dan miracle tree (pohon ajaib). Namun, hampir 
semuanya sepakat dengan nama terakhir yakni Miracle 
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Tree alias Pohon Ajaib karena manfaatnya yang luar biasa 
banyak. Kelor dalam bahasa Inggris umumnya dikenal 
sebagai Horseradish tree, Drumstick tree, Never Die tree, West 
Indian Ben tree, dan Radish tree. Kelor populer disebut 
‘drumstick’ karena polongnya yang menyerupai stik drum. 
  
Kelor di Indonesia tersebar di seluruh kepulauan nusantara. 
Kelor dikenal dengan berbagai nama daerah seperti murong 
(Aceh), munggai, kalor, kerore (Sumatera), kilor (Lampung), 
kelor (Jawa Barat dan Jawa Tengah), marongghi (Madura), 
kelor, tjelor (Bali), kiloro (Sulawesi), parongge (Bima), kawona, 
wona (Sumba), kelo, oege kelo (Ternate), maroenga, motong 
(Alor), moltong (Flores), kafok,  kai fok (Roti), kelo (Tidore), 
dan baoe fo, maroenga (Timor). 
 
Kajian tentang kelor sampai tahun 1980an belum ada yang 
menjanjikan tentang pentingnya menggerakkan budidaya 
kelor sebagai makanan penting bagi umat manusia. Kajian-
kajian medis publikasinya belum meluas. Pada era tahun 
1980an hingga 1990an mulai mengalami perkembangan 
tentang wacana manfaat kelor hasil dari pengalaman. Salah 
seorang yang paling berjasa dalam pengembangan tanaman 
kelor adalah Lowell Fuglie, seorang warga negara Perancis 
yang tinggal dan bekerja di Sinegal, Ia pertama kali meneliti 
kandungan nutrisi daun kelor pada akhir tahun 1990an. Ia 
meneliti daun kelor dan menemukan fakta bahwa ibu-ibu 
hamil yang mengalami gizi buruk tetap dapat memiliki bayi 
sehat dengan mengkonsumsi daun kelor. Hasil penelitian 
Lowell itu kini dimanfaatkan oleh banyak negara untuk 
memerangi gizi buruk, terutama negara-negara 
berkembang di semenanjung Afrika. 
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Sejak sepuluh tahun terakhir, dunia memandang kelor 
sebagai pohon tropis yang paling berguna karena 
kandungan dan manfaat seluruh bagian tanamannya. Para 
peneliti di berbagai negara berlomba melaporkan hasil 
penelitiannya yang menguatkan kelor sebagai tanaman 
ajaib. Kelor telah sukses digunakan memerangi kekurangan 
gizi pada anak-anak dan upaya untuk meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh di negara-negara berkembang. Kelor juga 
sering digunakan untuk melengkapi obat-obatan modern 
pada penderita sakit kronis termasuk penyakit AIDS dan 
penyakit yang terkait dengan HIV.  
 
Kelor saat ini sudah dapat dijadikan komoditas agribisnis 
sebagai sumber mata pencaharian. Berbagai bagian dari 
pohon kelor dapat dimanfatkan dan bernilai ekonomis. 
Daun, buah, bunga dan akarnya sangat baik digunakan 
sebagai bahan pangan, obat-obatan, pewarna, pakan ternak 
dan penjernih air limbah dan sumber energi terbarukan 
sebagai bahan baku etanol. Kelor dapat berfungsi sebagai 
sumber makanan bergizi, apotek hidup, herbal, natural 
kosmetik, pelestarian alam dan lingkungan, konservasi, 
penyerapan karbon, sumber minyak nabati, energi 
terbarukan, peningkatan kualitas air, kebutuhan pakan 
ternak dan sumber pupuk serta pestisida alami. 
 
Masyarakat Indonesia membutuhkan penjelasan tentang 
manfaat kelor secara memadai. Hasil penelitian tentang 
manfaat kelor telah banyak dipublikasikan baik pada skala 
nasional maupun internasional. Orang Indonesia lebih 
mengenal kelor melalui ungkapan “Dunia Tak Selebar 
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Daun Kelor”. Padahal di setiap desa kita bisa menemukan 
pohon kelor, tetapi tidak setiap desa itu orang mengenal 
manfaat yang sesungguhnya dari kelor tersebut. Pohon 
kelor hanya tumbuh dalam porsi sedikit dan jarang 
dimanfaatkan daun dan buahnya, apalagi bunga dan 
akarnya. Salah satu sarana informasi tentang kelor di 
Indonesia saat ini yang dapat dimanfaatkan adalah Pusat 
Informasi dan Pengembangan Tanaman Kelor Indonesia di 
Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang dipelopori 
oleh A. Dudi Krisnadi dengan websitenya 
http://kelorina.com/. 
 
Oleh karena kelor telah diketahui mempunyai banyak 
manfaat, maka dalam buku ini akan mengulas secara 
khusus tentang manfaat daun kelor sebagai pakan ternak. 
Kelor merupakan tanaman anugerah yang dapat 
dimanfaatkan oleh petani di pedesaan selain sebagai 
sumber makan yang bergizi tinggi, juga dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan pakan untuk meningkatkan 
produktivitas ternaknya demi kesejahterannya. 
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BAB 2.  
TAKSONOMI  KELOR 
 
 

 
Gambar 1. Kelor (Moringa oleifera Lam) 

Sumber: http://www.plantamor.com/katalog/tanaman-sayur/kelor_i90. 
 
 
 

a. Taksonomi 
 
Menurut Plantamor (2012), Klasifikasi kelor sebagai berikut: 
Kingdom: Plantae (Tumbuhan) 
  Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 
    Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji) 
      Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 
        Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 
          Sub Kelas: Dilleniidae 
            Ordo: Capparales  
               Famili: Moringaceae  
                 Genus: Moringa 
                    Spesies: Moringa oleifera Lam 
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b. Sinonim 
 
Moringa moringa (L.) Millsp. 
Moringa pterygosperma Gaertn 
 
c. Nama Umum  

 
Inggris : Moringa, ben-oil tree, clarifier tree, drumstick   
                     tree 
Indonesia : Kelor, limaran (Jawa) 
Melayu : Kalor, merunggai, sajina 
Vietnam : Chùm ngây 
Thailand : Ma-rum 
Pilipina : Malunggay 
 
d. Deskripsi Umum 

 
Kelor (Moringa oleifera) tumbuh dalam bentuk pohon, 
berumur panjang (perenial) dengan tinggi 7 - 12 m. Batang 
berkayu (lignosus), tegak, berwarna putih kotor, kulit tipis, 
permukaan kasar. Diameter batang 20 – 40 cm. Percabangan 
simpodial, arah cabang tegak atau miring, cenderung 
tumbuh lurus dan memanjang. Kanopi berbentuk payung 
dengan banyak percabangan. Panjang daun keseluruhan 20 
- 70 cm. Daun majemuk, bertangkai panjang, tersusun 
berseling (alternate), beranak daun gasal (imparipinnatus), 
helai daun saat muda berwarna hijau muda - setelah 
dewasa hijau tua, bentuk helai daun bulat telur, panjang 1 - 
2 cm, lebar 1 - 2 cm, tipis lemas, ujung dan pangkal tumpul 
(obtusus), tepi rata, susunan pertulangan menyirip (pinnate), 
permukaan atas dan bawah halus. Bunga muncul di ketiak 
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daun (axillaris), bertangkai panjang, kelopak berwarna 
putih agak krem, menebar aroma khas. Penyerbukan 
tanaman biasanya dilakukan oleh lebah dan serangga 
lainnya, serta burung. Buah kelor berbentuk panjang 
bersegi tiga, panjang 20 - 60 cm, buah muda berwarna hijau 
- setelah tua menjadi cokelat, bentuk biji bulat - berwarna 
coklat kehitaman, berbuah setelah berumur 12 - 18 bulan. 
Pohon ini dapat menghasilkan 600 sampai 1.600 buah setiap 
tahun. Buah yang belum matang berwarna hijau dan 
beberapa varietas memiliki warna kemerahan. Buah matang 
berubah menjadi coklat dan rata-rata mengandung 10-12 
biji. Biji berukuran besar dengan tiga sayap seperti kertas. 
Kulit biji umumnya berwarna coklat sampai hitam, tapi bisa 
berwarna putih jika kernel memiliki viabilitas rendah. 
Pohon ini mempunyai akar tunggang, berwarna putih, 
membesar seperti lobak, sehingga dapat bertahan hidup 
terhadap kekeringan. Perbanyakan M.oleifera bisa dilakukan 
dengan biji (generatif) atau stek batang (vegetatif). 
Tanaman yang dibesarkan dari biji, dilaporkan lebih lambat 
berbunga dengan kualitas buah rendah. Kelor tumbuh di 
dataran rendah maupun dataran tinggi sampai di 
ketinggian ±1.000 m dari permukaan laut, banyak ditanam 
sebagai tapal batas atau pagar di halaman rumah atau 
ladang. 
 
Mark E. Olson ahli botani dari Washington University 
menjelaskan bahwa kelor ditemukan di dunia saat ini ada 
13 spesies yang berbeda, dengan nama ilmiah dan dalam 
bahasa Inggris atau sinonimnya:  
1. M.oleifera Lam = Guilandina moringa L., Hyperanthera 

arborea J.F.Gmel., Hyperanthera decandra Willd, 



9 
 

Hyperanthera moringa (L.) Vahl,  Moringa erecta Salisb, 
Moringa moringa (L.) Small, Moringa octogona Stokes, 
Moringa parvifolia Noronha, Moringa polygona DC, 
Moringa pterygosperma Gaertn, nom. illeg., Moringa 
zeylanica Pers = Ben tree, Behn tree, Behen tree, 
Benzolive tree (USA), Drumstick, Drumstick  tree, 
Horseradish tree, West Indian ben. 

2. M.arborea Verdcourt = Kenyan moringa  
3. M.borziana Mattei = Kenyan moringa, Somalian moringa 
4. M.concanensis Nimmo = Indian moringa, Wild Indian 

horseradish tree 
5. M.drouhardii Jumelle = Madagascar moringa  
6. M.hildebrandtii Engler = Madagascar moringa 
7. M.longituba Engler = Ethiopian moringa, Kenyan 

moringa, Somalian moringa 
8. M.ovalifolia Dinter ex Berger = Namibian moringa 
9. M.peregrine (Forssk.) Fiori = Gymnocladus arabicus Lam.,   

Hyperanthera peregrina Forssk, Moringa aptera Gaertn, 
Moringa arabica (Lam.) Pers. 

10. M.pygmaea Verdcourt = Somalian moringa 
11. M.rivae Chiovenda = Ethiopian moringa, Kenyan 

moringa. (Moringa rivae Chiovenda subsp. Rivae = Short-
fruited Ethiopian moringa; Moringa rivae Chiovenda 
subsp. Longisiliqua = Long-fruited Ethiopian moringa). 

12. M.ruspoliana Engler = Ethiopian moringa, Kenyan 
moringa 

13. M.stenopetala (Baker f.) Cufodontis = Ethiopian moringa, 
Kenyan moringa. 
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1.  Moringa oleifera Lam 
 
Spesies ini merupakan salah satu tanaman yang paling 
bermanfaat di dunia. Tanaman aslinya dari kaki bagian 
Selatan Gunung Himalaya. M.oleifera dibudidayakan di 
semua negara di daerah tropis. M.oleifera dibudidayakan 
untuk diambil daun, buah, dan akarnya sebagai bahan 
makanan dan keperluan pengobatan. Buah muda (kadang 
disebut "stik drum") bisa dimasak dengan berbagai cara. 
Minyak yang bagus berasal dari biji, dapat digunakan 
untuk memasak dan pelumas mesin. Daunnya banyak 
digunakan sebagai sayuran di berbagai belahan dunia, dan 
akarnya bisa dijadikan bumbu yang mirip dengan lobak 
(lobak sejati, Armoracia rusticana, adalah anggota keluarga 
Mustard, Brassicaceae). M.oleifera juga diminati karena 
produksi senyawa dengan aktivitas antibiotik seperti 
glucosinolate 4 alpha-L-rhamnosyloxy benzyl isothiocyanate. 
Penelitian lain juga telah fokus pada penggunaan biji 
M.oleifera dalam pemurnian air.  Umumnya juga dikenal 
dengan nama M.aptera dan M.pterygosperma. 
 

 
 

Gambar 2. Daun M.oleifera 
Sumber : http://www.mobot.org/gradstudents/olson/oleifera.html 
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2.   Moringa arborea Verdcourt 

Spesies ini ditemukan oleh Allan Radcliffe-Smith dan Peter 
Bally pada tahun 1972. Mereka menemukan satu pohon 
tumbuh di sebuah ngarai berbatu di timur laut Kenya dekat 
perbatasan Ethiopia. Pohon itu berbunga dan berbuah tapi 
tidak berdaun, jadi dedaunannya menjadi misteri karena 
tidak ada yang kembali ke daerah tersebut selama lebih dari 
26 tahun. 
 
Pada tahun 1998, Mark E. Olson meninjau kembali lokasi 
tersebut dan mencari M.arborea. Di ngarai yang sama, ia 
menemukan spesies tersebut dan penduduk setempat 
memberi tahu bahwa pohonnya tumbuh tersebar luas. Tapi 
pohon-pohon itu tidak berdaun pada saat ia melihatnya.  
 
M.arborea adalah pohon yang sangat indah, terutama bila 
ditutupi dengan setangkai bunga besar berwarna merah 
muda pucat dan anggur merah. Buah mudanya menyerupai 
kacang panjang. Penduduk setempat menggunakan pohon 
itu, seperti spesies Moringa lainnya, untuk obat-obatan, 
terutama akar yang tebal dan berdaging serta berbau tajam. 
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Gambar 3. Daun M.arborea Verdcourt 

Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/marborea.html. 
 
 

3.   Moringa borziana Mattei 
 
Moringa kecil ini berasal dari Kenya Selatan sampai wilayah 
Kisimayu di Somalia Selatan, tumbuh dalam jarak 100 mil 
dari pantai. Biasanya hanya menghasilkan satu atau dua 
batang, yang biasanya mencapai sekitar  pinggang. Tunas 
ini nampaknya mati kembali ke umbi setiap beberapa tahun 
sekali, tapi kadang tanaman bisa tumbuh menjadi pohon 
kecil. Umbinya seringkali sangat besar dan bisa mencapai 
lebih dari satu setengah meter di bawah permukaan tanah. 
 
Bunga-bunga M.borziana adalah krem kehijauan sampai 
kuning dengan noda coklat pada ujung kelopak bunga, dan 
memiliki bau yang hampir memuakkan. Bila tidak 
berbunga atau berbuah, spesies ini kerap dibingungkan 
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dengan M.rivae, namun spesies yang terakhir tidak pernah 
ditemukan begitu dekat dengan pantai. 

 

 
                                     A                                 B                     C  

 
Gambar 4. (A) Daun, (B) Bunga, dan (C) Buah M.borziana Mattei 

Sumber : http://www.mobot.org/gradstudents/olson/mborziana.html. 
 
 
4. Moringa concanensis Nimmo 
 
M.concanensis terlihat seperti M.oleifera namun daunnya 
bipinnate. Pohonnya sangat mencolok diantara spesies 
kelor lainnya. M.concanensis memiliki batang pusat yang 
sangat kuat yang ditutupi lapisan kulit berkerut sangat 
tajam, tebalnya bisa lebih dari 15cm. Bunganya juga 
memiliki bercak hijau khas di ujung kelopak dan kelopak 
daun. 
 
M.concanensis tumbuh di hutan kering tropis dari tenggara 
Pakistan sampai ke ujung selatan India. Baru-baru ini 
ditemukan di Bangladesh barat. Meskipun demikian, 
habitat M.concanensis berada di bawah tekanan berat 
kegiatan pertanian dan urbanisasi. 
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                                 A                    B                        C 
Gambar 5. (A) Daun,  (B) bunga, dan  (C) pohon M.concanensis Nimmo 
Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/slenderspecies.html 

 
 
5.  Moringa drouhardii Jumelle 
 
Batangnya berwarna putih mengembung sangat mencolok 
di hutan kering Malagasi selatan. Tumbuh menyebar bisa 
mencapai ratusan individu, biasanya di batu kapur. Apabila 
dibudidaya, M.drouhardii tumbuh sangat cepat melebihi tiga 
meter di tahun pertamanya. Tingkat pertumbuhan yang 
cepat ini memungkinkan memanfaatkan celah-celah di 
hutan. 
 
M.drouhardii digunakan secara medis seperti Moringa 
lainnya. Penduduk setempat mencungkil dan mengeluar-
kan kulit batang bawah pohon ini yang sangat beraroma 
untuk mengobati pilek dan batuk. 
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             A                          B                        C                         D 

Gambar 6. (A) Batang, (B) Daun, (C) Bunga, dan (D) Kulit 
Batang Bawah telah dicungkil dari M. drouhardii Jumelle 
Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/bottlespecies.html. 

 
 
6.  Moringa hildebrandtii Engler 
 
M.hildebrandtii adalah pohon yang indah dengan batang 
penyimpanan air yang besar yang bisa tumbuh setinggi 20 
meter. Daun pinnately dapat berdiameter hingga satu meter, 
rachis daun dan ujung batang tanaman muda seringkali 
berwarna merah tua. Bunga kecil keputihan bergantung 
pada tangkai besar. 
 
Pohon itu ditanam sebagai tanaman hias, obat-obatan, dan 
digunakan  untuk acara-acara khusus. 
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            A                                            B 

Gambar 7. (A) Daun dan (B) Pohon M.hildebrandtii Engler 
Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/bottlespecies.html. 

 
 

7.   Moringa longituba Engler 
 
Moringa longituba Engler berbeda dengan spesies Moringa 
lainnya. Tidak ada spesies lain yang memiliki bunga merah 
terang atau pangkal kelopak dan kelopak daun yang 
menyatu membentuk hypanthium tubular panjang. Biasanya 
memiliki umbi besar di bawah tanah dengan satu tunas 
kecil yang mencapai setinggi lutut di atas tanah. Jika sebuah 
tunas di bawah pohon tumbuh dengan baik, ia bisa 
membentuk cabang lebih dari tiga meter. Pada awal abad 
ini, ahli botani Engler menempatkan spesies ini dalam 
subgenus sendiri Dysmoringa. 
 
M.longituba tumbuh di timur laut Kenya, tenggara Ethiopia, 
dan sebagian besar Somalia. Seperti spesies kelor lainnya 
M.longituba digunakan secara medis, terutama untuk 
mengobati gangguan usus unta dan kambing, yang akarnya 
diberikan secara internal. 
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                                A                                  B                     C  

Gambar 8. (A) Bunga, (B) Umbi, dan (C) Tanaman M.longituba 
Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/mlongituba.html. 
 
 
8.   Moringa ovalifolia Dinter ex Berger 
 
Setelah M.oleifera, mungkin spesies Moringa ini yang paling 
dikenal, tumbuh di taman Namibia yang ramai dikunjungi 
seperti Etosha dan Namib-Naukluft. Pohonnya putih 
mengembung berdiri di lereng bukit yang gundul sehingga 
diberi nama "pohon hantu". 
 
Spesies ini ditemukan dari Namibia tengah ke Angola barat 
daya, biasanya di tanah yang sangat berbatu. Di daerah 
Sproukieswoud ("Fairy Forest") di taman Etosha. 
M.ovalifolia jarang ditemukan tumbuh di tanah. 
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           A                     B                   C                                  D 

Gambar 9. (A) M.oleifera di Namib - Naukluft Park, Namibia 
(B) M.oleifera di Sproukieswoud, Taman Nasional Etosha, Namibia 
(C) M.oleifera di Lawah kelambu, Halali, Taman Nasional Ethosha, 

Namibia (D) Buah dan biji M. Oleifera 
Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/bottlespecies.html. 

 
 

9. Moringa peregrina Forssk. ex Fiori 
 
Tanaman asli daerah Laut Merah, adalah anggota kelompok 
Moringa yang paling aneh. Saat bibit semaian M.peregrina 
mulai keluar, mereka memiliki lembaran-lembaran daun 
yang lebar dan sebuah umbi yang besar. Melalui banyak 
musim kemarau, tunas mati, dan tumbuh kembali pada 
umbi di bawah tanah. Semakin tua tanaman, daun semakin 
panjang, tapi lembaran semakin kecil dan jaraknya semakin 
luas. Pohon dewasa menghasilkan daun yang lengkap, 
lembaran kecil, dan mengugurkannya pada saat daunnya 
matang. Sumbu daun tetap ada, namun telanjang, sehingga 
pohonnya terlihat tipis mirip dengan pohon Tamarix 
(pohon asam) atau Cercidium microphyllum. Bunga 
zygomorfik berwarna merah muda itu manis wangi, 
berbeda dengan bunga biru. Diperkirakan minyak 
M.peregrina salah satu minyak yang penting di zaman Mesir 
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kuno. Umbi-umbian anakan dipanggang dan dimakan di 
Semenanjung Arab selatan. 
 

 
                      A                                            B                                C 

 
                                  D                                           E 

Gambar 10. (A) Bibit semaian, (B) Umbi, (C) Pohon, (D) Daun, 
dan (E) Buah M.peregrina. 

Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/slenderspecies.html. 
 
 
10. Moringa pygmaea Verdcourt 
 
M.pygmaea hanya diketahui dari 2 spesimen dari Somalia 
utara. Jenis spesimen dikumpulkan di dekat Qardho, 
Somalia, pada tahun 1980. 
 
Mempunyai umbi yang halus di semak-semak, tumbuhan 
ini mempunyai lembaran daun kecil, berdaun tiga. 
Bunganya dilaporkan berwarna kuning. 
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Penelusuran terbaru di lokasi, gagal menemukan jenis ini. 
 

 
             A   B 

Gambar 11. (A) Foto spesimen dan (B) Bunga M.pygmaea 
Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/mpygmaea.html. 

 
 
11. Moringa rivae Chiovenda 
 
Ada dua sub spesies Moringa rivae Chiovenda subsp. dan 
Moringa rivae Chiovenda subsp. Longisiliqua. Tumbuhan ini 
berasal dari Danau Turkana selatan ke Distrik Mandera di 
Kenya dan di seluruh Ethiopia tenggara, tidak jauh dari 
Somalia. Subspesies rivae dikenali memiliki kelopak 
berwarna krem dengan ujung berwarna kecoklatan dan 
buahnya pendek. Subspesies longisiliqua memiliki bunga 
berwarna kuning dan buah yang sangat panjang. 
 
Tumbuhan semak dapat mencapai 3 meter tingginya 
dengan akar yang sangat mengembung. M.rivae sangat 
mirip dengan M. arborea dan M. borziana. 
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Orang Samburu, Turkana, dan Rendille di Kenya memberi 
nama yang sama dengan "lorsanjo" untuk M. stenopetala 
besar dan M. rivae yang jauh lebih kecil. Demikian juga, 
orang Somalia timur laut Kenya menyebut kelima spesies 
ini pada daerah ini "wamo". 
 

 
                 A         B        C 

Gambar 12. (A) Daun, (B) Pohon, dan (C) Buah M.rivae 
Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/mrivae.html. 

 
 

12. Moringa ruspoliana Engler 
 
Salah satu spesies yang paling berbeda secara morfologis 
dalam keluarga Moringaceae. M.ruspoliana berasal dari 
Somalia utara sampai Ethiopia tenggara, yang hampir 
mencapai wilayah timur laut Kenya. 
 
Hal ini mudah dibedakan dari semua spesies lain dalam 
keluarga Moringaceae. Satu-satunya spesies yang memiliki 
daun menyirip. Lembaran daun terbesar dalam keluarga 
Moringaceae, berdiameter 15 cm, dan merupakan lembaran 
paling tebal, keras dan kasar. 
 
M.ruspoliana juga menonjol karena memiliki bunga terbesar 
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dalam keluarga Moringaceae, panjangnya mencapai 3 cm. 
Bunganya berwarna merah muda dengan dasar hijau dan 
saat berbunga, pohon itu terlihat sangat mirip dengan 
Erythrina. 
 
M.ruspoliana pada saat muda, membentuk akar tunggal 
tebal. Seiring bertambahnya umur tanaman, akarnya 
mengembung dan menjadi lebih bulat. Akar tebal mulai 
keluar pada sisinya biasanya empat buah. Tanaman dewasa 
adalah pohon kecil setinggi 6 meter dengan sistem mirip 
gurita dengan akar panjang dan berdaging. 
 

 
   A                          B                                           C 

Gambar 13. (A) Pohon, (B) Batang dang daun, dan  
(C) Daun M.Ruspoliana 

Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/mruspoliana.html. 
 

 
13. Moringa stenopetala (Baker f.) Cufodontis 
 
Sebagian besar penelitian tentang pemanfaatan Moringa 
selain M.oleifera,  fokus pada spesies ini. Ini adalah tanaman 
pangan penting di Ethiopia barat daya, di mana ia 
dibudidayakan sebagai tanaman pangan. 
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Semua moringa memiliki nektar di dasar daun dan 
lembaran mereka. M. stenopetala apabila dibudidayakan, 
cepat menghasilkan produksi yang besar, batang dan daun 
berwarna abu-abu ditutupi dengan nektar yang berkilauan. 
 

  
 

Gambar 14.  Pohon M.stenopetala 
Sumber: http://www.mobot.org/gradstudents/olson/bottlespecies.html. 

https://www.ecured.cu/Moringa_stenopetala 
 
 

e. Bentuk Pohon Spesies Moringa 
 

Mark E. Olson membagi atas tiga kategori bentuk pohon 
dari ke 13 spesies Moringa tersebut dan daerah 
penyebarannya.  
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Pohon botol  
 
 

 
 
 M. drouhardii, 

Madagascar  
 M. hildebrandtii, 

Madagascar  
 M. ovalifolia, 

Namibia dan 
Angola  
 M. stenopetala; 

Kenya and 
Ethiopia 

Pohon ramping  
 
 

 
 
 M. Concanensis, 

kebanyakan 
India 
 M. Oleifera, 

India 
 M. Peregrina, 

Laut Merah, 
Arab, dan 
Afrika (Bagian 
Tanduk) 
 
 

Pohon, semak, 
dan bentuk 

tumbuhan Afrika 
timur laut  

 
 M. arborea, 

Kenya timut 
laut  
 M. borziana, 

Kenya dan 
Somalia  
 M. longituba, 

Kenya, 
Ethiopia, dan 
Somalia 
 M. pygmaea, 

Somalia utara 
 M. rivae, Kenya 

and Ethiopia  
 M. ruspoliana, 

Kenya, 
Ethiopia, dan 
Somalia 

 
Gambar 15. Bentuk pohon M.oleifera dan daerah penyebarannya 



25 
 

f. Habitat Penyebaran Moringa oleifera  
 

Hasil studi Muhl (2009) menunjukkan bahwa, meskipun 
M.oleifera saat ini ditemukan di daerah tropis di seluruh 
Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan, asalnya 
terletak di daerah sub-Himalaya di India barat laut. Pohon 
kelor tidak memiliki preferensi terhadap habitat tertentu, 
namun menyukai lingkungan yang panas dan lembab. 
Dengan demikian ditemukan di seluruh area eko-zona dari 
sabana kering sampai hutan hujan. Pohon kelor umumnya 
lebih memilih ketinggian di bawah 600 m di atas 
permukaan laut. Namun, di zona tropis mereka telah 
ditemukan tumbuh pada ketinggian hingga 2000m. Moringa 
oleifera tumbuh dengan baik di daerah tropis lembab atau 
lahan kering yang panas, bertahan di tanah yang tidak 
subur, dan memiliki kemampuan untuk mentolerir 
kekeringan. Karena akar pohon tuberinya, pohon kelor 
mampu bertahan antara hujan tropis dari 250mm sampai 
1.500mm. Kerentanan pohon terhadap embun beku 
mengatur distribusi alami mereka. Mereka mampu 
mentoleransi embun beku ringan namun mengalami luka 
parah saat suhu turun di bawah -5°C, meski hanya sesaat. 
Embun beku yang parah biasanya membunuh pohon yang 
sudah dewasa sampai ke akar, tunas baru biasanya muncul 
dari dasar batang pada musim semi berikutnya. Moringa 
dapat tumbuh pada sebagian besar jenis tanah dengan 
toleransi pH yang luas dari 4,5 sampai 9, namun lebih 
memilih tanah berpasir dan aluvial. Kerentanan mereka 
terhadap penggenangan air memerlukan drainase yang 
cukup baik terutama untuk tanah liat. 
 



26 
 

g.  Morfologi Moringa oleifera 
 
Krisnadi (2015) menjelaskan tentang morfologi Moringa 
oleifera sebagai berikut: 
 
1. Akar (radix) 

 
Akar tunggang, berwarna putih. Kulit akar 
berasa pedas dan berbau tajam, dari dalam 
berwarna kuning pucat, bergaris halus tapi 
terang dan melintang. Tidak keras, bentuk 
tidak beraturan, permukaan luar kulit agak 
licin, permukaan dalam agak berserabut, 

bagian kayu warna cokelat muda, atau krem berserabut, 
sebagian besar terpisah. Akar tunggang berwarna putih, 
membesar seperti lobak.  
Akar yang berasal dari biji, akan mengembang menjadi 
bonggol, membengkak, akar tunggang berwarna putih dan 
memiliki bau tajam yang khas. Pohon tumbuh dari biji akan 
memiliki perakaran yang dalam, membentuk akar 
tunggang yang lebar dan serabut yang tebal. Akar 
tunggang tidak terbentuk pada pohon yang diperbanyak 
dengan stek.  
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2. Batang (caulis) 
 

Kelor termasuk jenis tumbuhan 
perdu yang dapat memiliki 
ketingginan batang 7 - 12 meter. 
Merupakan tumbuhan yang ber-
batang dan termasuk jenis batang 
berkayu, sehingga batangnya keras 
dan kuat. Bentuknya sendiri adalah 
bulat (teres) dan permukaannya 
kasar. Arah tumbuhnya lurus ke 
atas atau biasa yang disebut 
dengan tegak lurus (erectus). 

Percabangan pada batangnya merupakan cara percabangan 
simpodial dimana batang pokok sukar ditentukan, karena 
dalam perkembangan selanjutnya, batang pokok 
menghentikan pertumbuhannya atau mungkin kalah besar 
dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan 
cabangnya. Arah percabangannya tegak (fastigiatus) karena 
sudut antara batang dan cabang amat kecil, sehingga arah 
tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja sedikit lebih 
serong ke atas, tetapi selanjutnya hampir sejajar dengan 
batang pokoknya. 
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3. Daun (folium) 
 
Daun majemuk, bertangkai panjang, 
tersusun berseling (alternate), beranak 
daun gasal (imparipinnatus), helai 
daun saat muda berwarna hijau 
muda - setelah dewasa hijau tua, 
bentuk helai daun bulat telur, 
panjang 1 - 2 cm, lebar 1 - 2 cm, tipis 
lemas, ujung dan pangkal tumpul 

(obtusus), tepi rata, susunan pertulangan menyirip (pinnate), 
permukaan atas dan bawah halus.  
 
Merupakan jenis daun bertangkai karena hanya terdiri atas 
tangkai dan helaian saja. Tangkai daun berbentuk silinder 
dengan sisi atas agak pipih, menebal pada pangkalnya dan 
permukaannya halus. Bangun daunnya berbentuk bulat 
atau bundar (orbicularis), pangkal daunnya tidak bertoreh 
dan termasuk ke dalam bentuk bangun bulat telur. Ujung 
dan pangkal daunnya membulat (rotundatus) diamana 
ujungnya tumpul dan tidak membentuk sudut sama sekali, 
hingga ujung daun merupakan semacam suatu busur.  

 
Susunan tulang daunnya menyirip 
(penninervis), dimana daun Kelor 
mempunyai satu ibu tulang yang 
berjalan dari pangkal ke ujung, dan 
merupakan terusan tangkai daun 
Selain itu, dari ibu tulang itu ke arah 

samping keluar tulang–tulang cabang, sehingga susunan-
nya seperti sirip–sirip pada ikan. Kelor mempunyai tepi 
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daun yang rata (integer) dan helaian daunnya tipis dan 
lunak. Berwarna hijau tua atau hijau kecoklatan, 
permukaannya licin (laevis) dan berselaput lilin (pruinosus). 
Merupakan daun majemuk menyirip gasal rangkap tiga 
tidak sempurna. 
  
Selain itu, dari ibu tulang itu ke arah samping keluar 
tulang–tulang cabang, sehingga susunannya seperti sirip–
sirip pada ikan. Kelor mempunyai tepi daun yang rata 
(integer) dan helaian daunnya tipis dan lunak. Berwarna 
hijau tua atau hijau kecoklatan, permukaannya licin (laevis) 
dan berselaput lilin (pruinosus). Merupakan daun majemuk 
menyirip gasal rangkap tiga tidak sempurna. 
 
4. Bunga 

 
Bunga muncul di ketiak daun (axillaris), 
bertangkai panjang, kelopak berwarna 
putih agak krem, menebar aroma khas. 
Bunganya berwarna putih kekuning-
kuningan terkumpul dalam pucuk 
lembaga di bagian ketiak dan tudung 
pelepah bunganya berwarna hijau. 
Malai terkulai 10 – 15 cm, memiliki 5 
kelopak yang mengelilingi 5 benang sari 

dan 5 staminodia. Bunga Kelor keluar sepanjang tahun 
dengan aroma bau semerbak. 
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5. Buah atau Polong 
 

Kelor berbuah 
setelah berumur 
12 - 18 bulan. 
Buah atau polong 
kelor berbentuk 
segi tiga meman-
jang yang disebut 

klentang (Jawa) dengan panjang 20 - 60 cm, ketika muda 
berwarna hijau - setelah tua menjadi cokelat, biji didalam 
polong berbentuk bulat, ketika muda berwarna hijau terang 
dan berubah berwarna coklat kehitaman ketika polong 
matang dan kering. Ketika kering polong membuka 
menjadi 3 bagian. Dalam setiap polong rata-rata berisi 
antara 12 dan 35 biji.  
 
6. Biji 

 
Biji berbentuk bulat 
dengan lambung semi 
permeabel berwarna 
kecoklatan. Lambung 
sendiri memiliki tiga 
sayap putih yang 

menjalar dari atas ke bawah. Setiap pohon dapat 
menghasilkan antara 15.000 dan 25.000 biji/tahun. Berat 
rata-rata per biji adalah 0,3 g. 
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BAB 3. 
PRODUKSI BIOMASSA   
DAN KANDUNGAN NUTRISI 
 

A. PRODUKSI BIOMASSA 

oringa oleifera adalah satu-satunya spesies 
keluarga Moringaceae yang dibudidayakan sebagai 
tanaman dan sekarang banyak ditanam di 

belahan dunia. M. oleifera dibudidayakan untuk berbagai 
tujuan seperti bahan makanan, obat-obatan dan kosmetik, 
pakan ternak, biogas, pupuk hijau, biopestisida, sumber 

M 
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bioenergi, dan lain-lain. M.oleifera dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan pakan ternak karena kemampuan 
pertumbuhannya dan pertumbuhan kembali (regrowth) 
yang tinggi sebagai hijauan pakan ternak multi potong. 
 
M.oleifera pada awal budidaya di Nicaragua, produksi 
biomassanya dapat mencapai 120 ton bahan 
kering/ha/tahun dengan delapan kali pemotongan setelah 
penanaman satu juta biji per hektar (Makkar and Becker, 
1999). Selanjutnya Sánchez et al., (2006a) juga di Managua, 
Nicaragua mencoba menanam M.oleifera pada kepadatan 
250.000, 500.000 dan 750.000 tanaman/ha dengan frekuensi 
pemotongan 45, 60, dan 75 hari. Produksi biomassa 
tertinggi diperoleh pada umur 75 hari dengan produksi 
bahan segar pada masing-masing kepadatan pada panen 
pertama dan kedua adalah 100.7 and 57.4 ton/ha/tahun, 
dan produksi bahan kering 24.7 and 10.4 ton/ha/tahun. 
Pada tahun pertama, dengan kepadatan 750.000 
tanaman/ha diperoleh produksi biomassa tertinggi dengan 
produksi bahan segar 88.0 ton/ha dan bahan kering 18.9 
ton/ha. Pada tahun kedua, dengan kepadatan 500.000 
tanaman/ha diperoleh produksi biomassa tertinggi dengan 
produksi bahan segar 46.2 ton/ha dan bahan kering 8.1 
ton/ha. 
 
Manh et al., (2005) di Delta Mekong, Vietnam mencoba 
menanam M. oleifera pada jarak tanam 40×20, 40×30, dan 
40×40 cm dengan umur panen 70, 115, dan 157 hari. 
Produksi biomassa tertinggi diperoleh pada jarak tanam 
40×30 dengan umur panen 70 hari dengan produksi bahan 
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segar 11,1 ton/ha/panen dan bahan kering 2,1 
ton/ha/panen (Tabel 1).  

Tabel 1. Produksi biomassa M.oleifera berdasarkan jarak 
tanam dan umur panen. 

 
Umur 
Panen 
(hari) 

Jarak 
Tanam 

(cm) 

Produksi Bahan 
Segar 

(ton/ha/panen) 

Produksi Bahan 
Kering 

(ton/ha/panen) 
70 40×20 

40×30 
40×40 

8,63 
11,1 
7,63 

1,63 
2,10 
1,44 

115 40×20 
40×30 
40×40 

7,60 
7,91 
6,25 

1,34 
1,40 
1,10 

157 40×20 
40×30 
40×40 

6,28 
6,34 
4,88 

1,05 
1,06 
1,06 

 
Nouman et al., (2013) di Faisalabad, Pakistan mencoba 
menanam biji M.oleifera di polybag untuk mengetahui 
produksi biomassanya per tanaman. Tanaman M.oleifera 
dipelihara selama tiga bulan kemudian dilakukan 
pemotongan untuk menyeragamkan pertumbuhan, 
selanjutnya dilakukan pemotongan setiap bulan pada tinggi 
pemotongan 30, 90, dan 150 cm. Produksi biomassa 
tertinggi sebesar 472 g/tanaman diperoleh pada bulan 
Agustus (musim hujan yang panas) pada tinggi 
pemotongan 30 cm. Produksi biomassa terendah sebesar 
113,54 g/tanaman diperoleh pada saat tanaman dipanen 
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pada umur tiga bulan setelah tanam pada tinggi 
pemotongan 150 cm. 
 
Basra et al., (2015) telah meneliti pengaruh jarak tanam dan 
interval pemotongan terhadap produksi biomassa dan 
kualitas gizi M.oleifera di Faisalabad, Pakistan. Biji M.oleifera 
ditanam pada tanah perkebunan dengan jarak tanam 15×30 
cm (sempit) dan 15×60 cm (luas) dengan interval 
pemotongan 15, 20, dan 30 hari. Hasil panen segar tertinggi 
pada tahun pertama dan kedua tercatat 6,40 dan 7,57 
ton/ha, pada jarak tanam yang sempit dan interval 
pemotongan 30 hari. Namun, laju pertumbuhan tertinggi 
saat tanaman dipanen pada interval pemotongan 15 hari. 
Kandungan nutrisi yang tertinggi dengan kandungan 
nitrogen (6,11%), kalium (9,14%) dan asam askorbat (89,73 
μg/g) diperoleh saat tanaman dipanen pada interval 
pemotongan 30 hari dengan jarak tanam yang luas. 
Kandungan fosfor (3,40%) tertinggi pada interval 
pemotongan 20 hari, sedangkan kandungan kalsium 
(2,53%) tertinggi diperoleh saat dipanen pada interval 
pemotongan 30 hari pada jarak tanam yang sempit. Sebagai 
kesimpulan, untuk memperoleh produksi biomassa yang 
maksimum dengan komposisi nutrisi yang lebih baik, maka 
M.oleifera sebagai pakan ternak sebaiknya ditanam pada 
jarak sempit (15x30 cm) dengan interval pemotongan 
optimum 30 hari.  
 
González-González and Crespo-López (2016) mencoba 
melihat pengaruh pemupukan organik-mineral terhadap 
kinerja produktif M.oleifera, pada tanah reduksi Ferralitik 
Merah di Provinsi San José de las Lajas, Mayabeque Cuba. 
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M.oliefera diberi pupuk T1 = 0,6 ton/ha dengan formula 
9:9:12 (54 kg N, 54 kg P2O5 dan72 kg K2O) pada saat tanam 
dan 130 kg/ha dan urea (61 kg N) pada setiap pemotongan 
hijauan; T2 = 0,3 ton/ha dengan formula 9:9:12 (27 kg N, 27 
kg P2O5 dan 36 kg K2O) dengan 4 ton/ha pupuk kandang 
pada penanaman dan campuran 65 kg urea (30 kg N) 
dengan 2 ton/ha pupuk kandang pada setiap pemotongan; 
dan T3 = 8 ton/ha pupuk kandang saat penanaman dan 4 
ton/ha kotoran sapi pada setiap pemotongan. Kombinasi 
organik-mineral (T2) menghasil-kan produksi bahan kering 
tertinggi 20,11 ton/ha, dibandingan dengan kontrol hanya 
menghasilkan 10,57 ton/ha. Produksi bahan kering tahunan 
juga tertinggi pada T2 sebesar 11,34 ton/ha. Disimpulkan 
bahwa pupuk organik-mineral bisa digunakan untuk 
meningkatkan produksi hasil M.oleifera. 
 
Fadiymu et al., (2011) telah menanam M.oleifera pada musim 
kemarau dan musim kering di zona hutan hujan Nigeria. 
M.oleifera dipotong pada  interval pemotongan 4, 5, 6, dan 
12 minggu dan tinggi pemotongan 50, 100, dan 150 cm. 
Pada musim hujan, panen dengan interval pemotongan 4 
sampai 6 minggu pada tinggi pemotongan 150 cm 
memberikan hasil panen tertinggi. Sedangkan pada interval 
pemotongan 12 minggu dengan tinggi pemotongan 150 cm 
menghasilkan panen terendah. Pada musim kemarau, 
respon perlakuan sangat berbeda, dengan interval panen 12 
minggu dengan tinggi pemotongan 100 cm memberikan 
hasil panen tertinggi. Disimpulkan bahwa, pengelolaan 
panen harus bervariasi sesuai musim. Pada musim hujan, 
M.oleifera sebaiknya dipanen pada interval 4 - 6 minggu 
dengan tinggi pemotongan antara 100 sampai 150 cm. 
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Sebaliknya, pada musim kemarau, interval pemotongan 
sebaiknya diperpanjang sampai 12 minggu dengan tinggi 
pemotongan 100 cm. 
 
Prisdiminggo dkk., (2011) juga telah mengevaluasi produksi 
dan kualitas hijauan kelor di Kebun BPTP-NTB pada bulan 
Januari sampai April 2011. Kelor ditanam pada bedengan 
berukuran 2×(1,7×7,5 m) dengan jarak tanam 10×10 cm. Biji 
ditugal setelah direndam selama satu malam. Pupuk urea 
diberikan sebanyak 250 kg/ha pada 30 hari setelah tanam 
(hst). Daya tumbuh pada umur 10 hst mencapai 43% dan 
daya tumbuh mencapai 86% pada 20 hst. Pada umur 90 hst 
tingkat kematian tanaman sebesar 14%, tinggi tanaman 
mencapai 168,3 cm, produksi biomassa segar pertanaman 
210 g, produksi bahan kering biomassa segar per tanaman 
26 g dengan kandungan protein kasar 14,6% dan 
kandungan bahan organik 95,0% dan total produksi 
biomassa sebesar 8,7 ton/ha. Berdasarkan hal tersebut, 
maka kelor berpotensi dikembangkan sebagai sumber 
pakan ternak baru untuk meningkatkan ketersediaan pakan 
ternak di Nusa Tenggara Barat. 
 
Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa, kelor merupakan tanaman 
multi pemotongan  berpotensi dikembangkan sebagai 
sumber pakan ternak baru yang tidak berkompetisi dengan 
manusia. Produksi biomassa yang dihasilkan dapat 
mendukung ketersediaan pakan ternak terutama sebagai 
sumber pakan hijauan. Untuk mendapatkan produksi yang 
maksimal, maka perlu pengelolaan (managemen) yang baik 
dengan memperhatikan kepadatan tanaman, interval 
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pemotongan, umur pemotongan, tinggi pemotongan, jenis 
dan dosis pemupukan, musim, dan zona ekologi. 
 
 

B. KANDUNGAN NUTRISI 

Moringa oleifera merupakan tumbuhan di daerah tropis dan 
subtropis (Anwar et al., 2007), toleran terhadap kekeringan 
dan tumbuh selama musim kemarau (Duke, 1983). Daun 
kelor menunjukkan kadar air yang rendah, persentase fenol 
yang lebih rendah (3-4%), kandungan protein (13-14%) dan 
mineral (11-13%) yang tinggi. Daun kelor juga 
mengandung: kalsium (2,9 - 3%), kalium (1%) dan besi (50 - 
80mg/100g daun kering) (Juliani et al., 2008). 
 
Moyo et al., (2011) telah mengevaluasi karakteristik nutrisi 
daun Moringa oleifera Lam terutama sebagai pakan ternak. 
Daun kering mengandung protein kasar 30,30% (Tabel 2) 
dengan 19 asam amino (Tabel 3).  Kandungan asam amino 
tertinggi adalah alanin (3,03%) dan terendah sistein (0,01%). 
Daun kering mengandung mineral makro dan mikro (Tabel 
4), tertinggi masing-masing Ca (3,65%)  dan Fe (490 
mg/kg). Daun kering mengandung 17 asam lemak dengan 
kandungan tertinggi asam α-linolenic (44.57%) (Tabel 5). 
Kandungan antinutrisi yang rendah berupa tannin 0,32% 
dan total polyphenol 2,02% (Tabel 2). Sedangkan hasil 
analisis kandungan vitamin daun kelor berdasarkan United 
States Department of Agriculture (2015) disajikan pada 
Tabel 6. 
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Tabel 2. Komposisi kimia daun kering Moringa oleifera  

Kandungan  
Nutrisi 

Daun 
Kering 

Standard 
Error 

Kadar air (%) 
Protein kasar (%) 
Lemak (%) 
Abu (%) 
Neutral detergent fibre (%) 
Acid detergent fibre (%) 
Acid detergent lignin (%) 
Acid detergent cellulose (%) 
Tannin (mg/g) 
Total polyphenols (%) 

9,533 
30,29 
6,50 
7,64 
11,40 
8,49 
1,8 

4,01 
3,12 
2,02 

0,194 
1,480 
1,042 
0,433 
0,425 
0,348 
2,204 
0,101 
0,104 
0,390 

Sumber : Moyo et al., (2011). 
 
Tabel 3. Komposisi asam amino daun kering Moringa 

oleifera. 
Asam amino Jumlah (rata-rata %) Standard 

Error 
Arginin  
Serin  
Asam apartat  
Asam glutamat  
Glisin  
Treonin*  
Alanin  
Tirosin*  
Prolin  
HO-Prolin  
Metionin*  

1,78 
1,087 
1,43 
2,53 

1,533 
1,35 

3,033 
2,650 
1,203 
0,093 
0,297 

0,010 
0,035 
0,045 
0,062 
0,060 
0,124 
0,006 
0,015 
0,006 
0,006 
0,006 
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Valin* 
Phenilalanin*  
Isoleucin*  
Leucin*  
Histidin*  
Lisin*  
Cysteine  
Triptopan* 

1,413 
1,64 
1,77 
1,96 

0,716 
1,637 
0,01 

0,486 

0,021 
0,006 
0,006 
0,010 
0,006 
0,006 
0,000 
0,001 

Keterangan :  *   =  Asam amino esesial         
Sumber : Moyo et al., (2011). 
 
Tabel 4. Kandungan mineral daun kering  Moringa oleifera. 
 

Kandungan Nutrisi Daun Kering Standard Error 
Mineral Makro (%) : 
 Kalsium (Ca)  
 Phosphor (P)  
 Magnesium (Mg) 
 Kalium (K) 
 Natrium (Na)  
 Sulphur (S) 
Mineral mikro (mg/kg) : 
 Seng (Zn)  
 Tembaga (Cu) 
 Mangan (Mn) 
 Besi (Fe)   
 Selenium (Se) 
 Boron (Bo)  

 
3,65  
0,30 
0,50 
1,50 

0,164 
0,63  

 
31,03  
8,25  
86,8  
490  

363,00  
49,93  

 
0,036 
0,004 
0,005 
0,019 
0,017 
0,146 

 
3,410 
0,143 
3,940 

49,645 
0,413 
2,302 

Sumber : Moyo et al., (2011). 
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Tabel 5. Komposisi asam lemak daun kering Moringa 
oleifera. 

  
Asam lemak Jumlah 

(%) 
SE 

Ether extract  
Capric (C10:0)  
Lauric (C12:0)  
Myritic (C14:0)  
Palmitic (C16:0)  
Palmitoleic (C16:1c9)  
Margaric (C17:0)  
Stearic acid (C18:0)  
Oleic (C18:1c9)  
Vaccenic (C18:1c7)  
Linoleic (C18;2c9,12(n-6)  
α-Linolenic (C18:3c9,12,15(n-3)  
g-Linolenic (C18:3c6,9,12 (n-6)  
Arachidic (C20:0)  
Heneicosanoic (C21:0)  
Behenic (C22:0)  
Tricosanoic (C23:0)  
Lignoceric (24:0)  
Total saturated fatty acids (SFA)  
Total mono unsaturated fatty acids (MUFA)  
Total poly unsaturated fatty acids (PUFA)  
Total Omega-6 fatty acids (n-6)  
Total Omega-3 fatty acids (n-3)  
PUFA: SFA (PUFA:SFA)  
n-6/n-3  
PUFA: MUFA (PUFA:MUFA)  

6,50 
0,07 
0,58 
3,66 
11,79 
0,17 
3,19 
2,13 
3,96 
0,36 
7,44 
44,57 
0,20 
1,61 
14,41 
1,24 
0,66 
2,91 
43,31 
4,48 
52,21 
7,64 
44,57 
1,21 
0,17 
14,80 

0,041 
0,064 
0,402 
1,633 
0,625 
0,056 
0,155 
0,406 
2,000 
0,038 
0,014 
2,803 
0,013 
0,105 
0,194 
0,383 
0,025 
0,000 
0,815 
1,984 
2,792 
0,012 
2,805 
0,096 
0,016 
7,168 

Sumber : Moyo et al., (2011). 
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Tabel 6. Kandungan vitamin daun  Moringa oleifera. 
 

Vitamin Satuan Kandungan 
per 100 g 

Vitamin C, total asam askorbat  Mg 51,700 
Tiamin - Vitamin B1  Mg 0,257 
Riboflafin - Vitamin B2 Mg 0,660 
Niasin - Vitamin B3  Mg 2,220 
Asam Panotenat - Vitamin B5  Mg 0,125 
Piridoksin - Vitamin B-6  Mg 1,200 
Folate, total  µg 40 
Asam Folat   µg 0 
Folat, food  µg 40 
Folat, DFE  µg 40 
Vitamin B-12  µg 0 
Vitamin A, RAE  µg 378 
Retinol  µg 0 
Vitamin A, IU  IU 7564 
Vitamin D (D2 + D3)  µg 0 
Vitamin D  IU 0 
Sumber : USDA (2015). http://ndb.nal.usda.gov 
 
 
Ferreira et al., (2008) telah mereview khasiat nutrisi daun M. 
oleifera untuk manusia dan hewan. Moringa oleifera 
(Moringaceae) adalah pohon kosmopolitan yang tumbuh di 
banyak negara tropis telah digunakan rakyat tak terhitung 
jumlahnya karena beragamnya aplikasi nutrisi dan 
farmakologisnya. Daun muda, bunga, dan polong adalah 
sayuran biasa dalam makanan Asia. Semua bagian tanaman 
ini adalah sumber tocopherol (γ dan α) terbarukan, 
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senyawa fenolik, ß-karoten, vitamin C, dan protein total, 
termasuk asam amino sulfur esensial, metionin dan sistein. 
Kandungan protein dan lemak pada bijinya lebih tinggi 
daripada yang dilaporkan pada biji-bijian dan kedelai. 
Asam lemak tak jenuh, terutama asam oleat, karbohidrat 
dan mineral terdapat dalam biji dalam jumlah yang 
pantas/wajar. Secara umum pada tanaman terdapat zat 
antinutrisi walaupn dalam konsentrasi yang rendah. Biji 
memiliki glukosinolat (65,5 μmol/g bahan kering), phytates 
(41g/kg). Daun memiliki jumlah saponin yang cukup 
banyak (80g/kg), namun jumlah phytates dan tanin rendah 
(21g/kg dan 12g/kg). Dengan mempertimbangkan sifat 
nutrisi yang sangat baik, toksisitas rendah dari biji, dan 
kemampuan tanaman yang sangat baik untuk beradaptasi 
dengan tanah yang buruk dan iklim kering, maka M.oleifera 
bisa menjadi alternatif biji leguminosa sumber protein 
berkualitas tinggi, minyak dan senyawa antioksidan, dan 
perlakuan air (water treatment) di daerah pedesaan dimana 
sumber air tidak tersedia. 
 
Pemanfaatan kelor sebagai bahan pakan ternak berbeda 
dengan pemanfaatan kelor untuk konsumsi manusia. 
Ternak dapat mengkonsumsi kelor langsung berupa daun, 
bersama bunga, tangkai daun, ranting dan batang-batang 
kecil yang lunak, demikian juga buahnya. Pemanfaatan 
kelor untuk konsumsi manusia, daun harus dibersihkan 
dari tangkai daun, ranting, dan batang kecil, demikian juga 
buahnya. Bagian-bagian dari dari kelor tersebut 
mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda. Hasil review 
Nouman et al., (2014) menunjukkan kandungan nutrisi 
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bagian-bagian yang berbeda dari kelor disajikan pada Tabel 
7. 
 
Tabel 7. Kandungan nutrisi M.oleifera berdasarkan bagian-

bagiannya. 
 
Bagian-bagian  
Kelor 

BK PK L SK Abu NDF ADF 

Daun (fodder) 
Batang (fodder) 
Daun dan 
batang (fodder) 
Daun (tree) 
Batang (tree) 
Daun dan 
batang (tree) 

7,8 
8,0 

 
7,6 
8,6 
8,6 

 
9,2 

21,87 
8,75 

 
15,31 
23,51 
10,93 

 
16,41 

6,5 
2 
 
3 
3 
1 
 

2,5 

4,5 
20 
 

14,5 
7,5 

26,5 
 

17,5 

12 
12,5 

 
12 

13,5 
10,5 

 
11 

8 
28 
 

16 
11 
36 
 

21 

6 
21 
 

12 
6 
26 
 

15 
 Sumber: Nouman et al., (2014) 
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa kandungan nutrisi dalam 
bentuk tree (pohon) lebih baik dibandingkan dengan fodder 
(istilah untuk tanaman yang digunakan sebagai pakan 
ternak). Kandungan bahan kering, protein kasar, ADF dan 
NDF tree lebih tinggi dibandingkan dengan fodder.  
Kandungan lemak tree juga lebih rendah dibandingkan 
dengan fodder, namun kandungan serat kasar tree lebih 
tinggi dibandingkan dengan fodder. Kandungan abu 
tergantung pada bagian-bagiannya.  
 
Pemanfaatan daun kelor sebagai bahan makanan untuk 
manusia, Krisnadi (2015) mengutip Dr. Gary Bracey, 
seorang penulis, pengusaha, motivator, dan ahli kesehatan 
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di Afrika, mempublikasikan dalam moringadirect.com, 
bahwa serbuk daun kelor mengandung :  
 Vitamin A, 10 kali lebih banyak dibanding wortel.  
 Vitamin B1, 4 kali lebih banyak dibanding daging babi.  
 Vitamin B2, 50 kali lebih banyak dibanding sardines,  
 Vitamin B3, 50 kali lebih banyak dibanding kacang,  
 Vitamin E, 4 kali lebih banyak dibanding minyak Jagung,  
 Beta Carotene, 4 kali lebih banyak dibanding wortel,  
 Zat Besi, 25 kali lebih banyak dibanding bayam,  
 Zinc, 6 kali lebih banyak dibanding almond,  
 Kalium, 15 kali lebih banyak dibanding pisang,  
 Kalsium, 17 kali lebih banyak dibanding Susu,  
 Protein, 9 kali lebih banyak dibanding Yogurt,  
 Asam Amino, 6 kali lebih banyak dibanding bawang 

putih,  
 Poly Phenol, 2 kali lebih banyak dibanding anggur merah.  
 Serat (Dietary Fiber), 5 kali lebih banyak dibanding 

sayuran pada umumnya.  
 GABA (gamma-aminobutyric acid), 100 kali lebih banyak 

dibanding beras merah dan merupakan sumber protein 
yang baik, vitamin, β-karoten, asam amino fenolat dan 
berbagai asam amino essensial lainnya. Kelor 
menyediakan kombinasi yang kaya dan langka dari 
zeatin, quercetin, β - sitosterol, asam caffeoylquinic dan 
kaempferol. 
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BAB 4.  
PEMANFAATAN DAUN KELOR 
SEBAGAI PAKAN TERNAK 
 

oringa oleifera telah menjadi tanaman penting di 
dunia seperti di India, Ethiopia, Filipina, dan 
Sudan. M.oleifera  sekarang ditanam di barat, 

timur dan selatan Afrika, Asia tropis, Amerika Latin, 
Karibia, Florida dan Kepulauan Pasifik. Hampir semua 
bagian pohon M.oleifera dapat dimakan dan dijadikan obat. 
M.oleifera sudah lama dikonsumsi oleh manusia sejak 
zaman Romawi kuno dan Yunani. Penggunaan M.oleifera 
sebagai bahan makanan dan non makanan disajikan pada 
Tabel 8. 
 

M 
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Tabel 8. Berbagai penggunaan M.oleifera sebagai makanan 
dan non-makanan  

 
Penggunaan sebagai Makanan, 
Nutrisi, dan Obat-obatan 

Penggunaan Non-Makanan, 
Industri dan Lingkungan 

1. Antimikroba/biocidal (semua 
bagian tanaman), terhadap 
bakteri, virus, jamur, parasit. 

1. Bahan pembersih untuk 
rumah tangga (daun 
dihancurkan) 

2. Madu (nektar bunga) 2. Zat pewarna untuk kayu 
3. Minyak (biji, menghasilkan 

minyak 30-40%), manis tanpa 
lengket, tidak mengering 

3. Pagar  (pohon hidup) 

4. Minyak sayur 4. Biogas (daun) 
5. Sayuran hijau, panggang, 

tepung/ bubuk (untuk teh dan 
kari) 

5. Pakan ternak (daun dan 
bijinya diolah) 

6. Nutrisi: antioksidan, protein 
yang sangat mudah dicerna, 
karotenoid, energi, vitamin dan 
mineral 

6. Pupuk 

7. Gangguan peredaran darah/ 
endokrin 

7. Nutrisi daun (diambil dari 
daun) 

8. Gangguan pencernaan 8. Madu dan pengklarifikasi 
gula (tepung biji) 

9. Peradangan/ pembengkakan 9. Pupuk hijau (daun) 
10. Kekebalan/daya tahan tubuh 10. Pelumas mesin (minyak 

dari bji) 
11. Gangguan saraf 11. Produk parfum dan 

perawatan rambut 
12. Kesehatan reproduksi 12. Flokulasi kontaminan dan 

pemurnian air (tepung biji) 
13. Kesehatan kulit  
14. Terapi/ perlindungan kanker  
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M.oleifera telah dibudidayakan dan dapat dimanfaatkan 
sebagai pakan ternak. Beberapa bagian dari kelor yang telah 
dimafaatkan manusia juga dapat dimanfaatkan sebagai 
pakan ternak. Foidl et al., (2011) telah menjelaskan bagian-
bagian dari M.oleifera yang dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan pakan ternak disajikan pada Gambar 16. 
 

 

Gambar 16. Bagian-bagian dari M.oleifera dan 
pemanfaatannya (Foidl et al., 2001). 
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A. PEMANFAATAN DAUN KELOR SEBAGAI 
BAHAN PAKAN TERNAK RUMINANSIA 

 
1. Ternak Kambing dan Domba 

 
Moringa oleifera telah digunakan Aregheore (2002) untuk 
meningkatkan pertambahan bobot badan ternak kambing 
persilangan Anglo-Nubian×Lokal Fiji.  Ternak kambing 
umur 7 - 9 bulan dengan bobot badan 9,45 ± 0,09 kg diberi 
pakan hijauan rumput batiki. Ternak kambing tersebut 
kemudian disuplementasi 20, 50, dan 80% M.oleifera dari 
total kebutuhan hijauan. Kambing yang disuplementasi 
M.oleifera menghasil-kan pertambahan bobot badan masing-
masing 57, 78 dan 86 g/kg0,75 per hari, sedangkan yang 
tidak disuplementasi hanya 55 g/kg0,75 per hari. 
Penggunaan M.oleifera pada tingkat 20 sampai 50% dari 
total kebutuhan hijauan harian, dapat digunakan sebagai 
suplemen protein murah pada ternak kambing yang diberi 
pakan berbasis rumput batiki. 
 
Teknologi suplementasi molases blok berbasis daun kelor 
telah diterapkan Soetanto dkk., (2011) pada peternakan 
kambing rakyat di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe 
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Formulasi molases blok 
yang digunakan adalah molases (38%), daun kelor (25%), 
pollard (6%), dedak (7%), urea (6%), garam (5%), mineral 
(3%), dan semen (10%). Ternak kambing yang 
disuplementasi molases blok memperoleh pertambahan 
bobot badan 100 gr/ekor/hari yang dapat dikonversi 
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sebagai tambahan keuntungan selama empat bulan sebesar 
Rp. 125.000,- per ekor. 
 
Teknologi pakan suplemen molasses mulitinutrient block 
berbasis leguminosa pohon juga telah dikembangkan 
(Adegun et al., 2011) dan diujicoba pada domba Dwarf 
Afrika Barat di Nigeria. Pakan suplemen molasses 
mulitinutrient block yang digunakan masing-masing 
mengandung 30% Moringa oleifera (MMNB), Gliricidia 
sepium (GMNB), dan Leucaena leucocephala (LMNB) (Tabel 9). 
Suplementasi berbasis MMNB dapat meningkatkan kinerja 
yang lebih baik dan tidak menimbulkan gangguan 
kesehatan pada ternak domba. Konversi pakan yang 
diperoleh masing-masing adalah 11,6, 12,6, 12,4. dan 18,3 
(kontrol).  
 
Tabel 9. Komposisi molasses multi nutrient block. 
 
Kandungan MMNB GMNB LUMNB 
Molases  
Tepung daun M.oleifera  
Tepung daun Gliricidia 
Tepung daunLeucaena 
Urea  
Garam 
Semen  

40 
30 
- 
- 

10 
5 
15 

40 
- 

30 
- 

10 
5 
15 

40 
- 
- 

30 
10 
5 

15 
TOTAL  100 100 100 
 
MMNB = Moringa Multi Nutrient Block, GMNB = Gliricidia 
Multi Nutrient Block, dan LMNB = Leucaena Multi 
Nutrient Block 
 



50 
 

Asaolu et al., (2012) juga telah menggunakan daun kering 
Moringa oleifera (MOR), Leucaena leucocephala (LEU), dan 
Gliricidia sepium (GLI) sebagai pakan suplemen pada 
kambing pejantan Dwarf Afrika Barat yang diberi ransum 
basal kulit singkong. Suplementasi kontrol (MC) berupa 
adonan konsentrat campuran kacang tanah dengan dedak 
gandum (50:50). Suplementasi MOR menghasilkan 
kenaikan bobot badan rata-rata 20,83 g/ekor/hari, 
sebanding dengan nilai yang disuplementasi MC rata-rata 
21,43 g/ekor/hari. Pakan dan protein lebih efisien 
digunakan oleh ternak yang disuplementasi MOR, dengan 
nilai feed conversion ratio (FCR) dan protein efficiency ratio 
(PER) 14,94 dan 1,87 signifikan lebih rendah dibandingkan 
dengan ternak yang disuplementasi MC dengan nilai 16,54 
dan 2,74. MOR berpotensi tinggi sebagai pengganti pakan 
konsentrat yang harganya mahal sebagai pakan suplemen 
untuk berbagai limbah tanaman berserat, seperti kulit 
singkong.  
 
Asaolu (2012) selanjutnya mencoba menetapkan protokol 
dan kondisi optimum untuk membuat Moringa Multi 
Nutrient Block (MMNB) yang dianggap cocok untuk 
diadopsi oleh peternak ruminansia di Nigeria. Ia mencoba 
membuat formula MMNB yang cocok dalam hal kekerasan, 
kekompakan dan biaya, sambil membidik komplemen-
taritas nutrisi antara berbagai bahan. Delapan formula yang 
diujicoba mengandung tepung daun M.oleifera, dedak 
gandum, urea, garam, dan semen sebagai pengikat. Blok-
blok itu dinilai kekerasan dan kekompakan selama 7, 14 
dan 21 hari. Implikasi biaya dari formulasi blok 
menggunakan harga pasar bahan baku yang berlaku di 
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Nigeria, yaitu Naira (N). Formula MMNB yang paling 
cocok dalam hal kekerasan, kekompakan dan biaya adalah:  
tepung daun M.oleifera 35,0%, dedak gandum 37,0%, semen 
15,0%,  dan bubuk kapur, urea serta garam masing-masing 
5,0%. Proses formulasi melibatkan lima campuran yang 
berbeda. Tepung daun M.oleifera, dedak  gandum, dan 
bubuk kapur diukur dan dicampur bersama untuk 
membentuk Campuran 1. Urea diukur dan dilarutkan 
dalam air untuk membentuk Campuran 2, sedangkan 
garam dan semen diukur dan dicampur dengan air dengan 
perbandingan 1:2 membentuk Campuran 3. Campuran 2 
ditambahkan ke Campran 1 untuk membentuk pasta 
(Campuran 4), dan Campuran 3 kemudian ditambahkan ke 
Campuran 4. Air yang cukup ditambahkan untuk 
membentuk campuran semi padat yang homogen 
membentuk Campuran 5 yang siap dicetak. Jumlah 
optimum air untuk campuran yang paling homogen adalah 
6,5 liter. Pencampuran semen dan garam dengan air dengan 
perbandingan 1:2 (berat/volume), untuk menghasilkan 
campuran bahan yang lebih homogen, berefek positif 
terhadap kekerasan dan kekompakan blok. Urea lebih larut 
sempurna dalam air daripada dicampur dengan garam dan 
sedikit membutuhkan air. Pelarutan urea yang lebih 
sempurna sebelum digabungkan ke dalam MMNB 
merupakan upaya pengendalian urea untuk mengurangi 
risiko toksisitas urea terhadap ternak. Selama musim 
kemarau di zona sabana Nigeria, pengeringan udara selama 
21 hari menghasilkan MMNB dengan kandungan bahan 
kering dianggap cukup baik. MMNB yang diformulasikan 
mengandung energi, protein, dan mineral yang cukup 
untuk memenuhi kebutuhan ternak ruminansia. Potensi 
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dan prospek dari MMNB yang diformulasikan sebagai 
pakan suplemen ternak ruminansia di musim kemarau 
cukup menjanjikan, dan kemungkinan diadopsi oleh petani 
karena kesederhanaan dalam teknologi produksinya. 
 
Asaolu and Okewoye (2013) kemudian menggunakan 
M.oleifera dalam bentuk Moringa Multi Nutrient Block 
(MMNB) sebagai pakan suplemen pada kambing pejantan 
Dwarf Afrika Barat yang diberi ransum basal kulit 
singkong. Kambing pejantan disuplementasi 47 g/ekor/ 
hari MMNB secara signifikan meningkatkan asupan bahan 
kering kulit singkong sekitar 29% (191,66 vs 148,66 
g/ekor/hari) dan asupan protein kasar 16,66 vs 4,87 
g/ekor/hari. Koifisien cerna bahan kering dan protein 
kasar masing-masing 74,58% dan 69,10% signifikan lebih 
tinggi dibandingkan dengan yang tidak disuplementasi.  
 
M.oleifera juga telah digunakan untuk mensuplementasi 
kambing pejantan muda Red Sokoto (Raji and Njidda, 
2014). Kambing Red Sakoto yang digunakan berumur 5 - 10 
bulan dengan bobot badan 7,0 – 9,0 kg diberi pakan hijauan 
Cynodon dactylon sebagai ransum basal. Pakan suplemen 
yang digunakan mengandung M.oleifera sebesar 12.5, 25, 
37.5, dan 50%. Penggunaan M.oleifera sampai pada tingkat 
50% dalam pakan suplemen, dapat meningkatkan cadangan 
sperma gonadal dan extragonadal, motilitas sperma dan pH 
semen pejantan kambing Red Sakoto.  
 
Daun M.oleifera telah dicoba untuk menggantikan rumput 
gajah (Pennisetum purpurium) sebagai pakan hijauan pada 
ternak kambing Bengal jantan yang sedang bertumbuh (6,98 
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± 0,86 kg BB) (Sultana et al., 2015). Proporsi daun kelor yang 
digunakan untuk menggantikan rumput gajah adalah: T1= 
(100% M.oleifera), T2 = (75% M.oleifera + 25% rumput gajah), 
T3 = (50% M.oleifera + 50% rumput gajah), T4 = (25% 
M.oleifera + 75% rumput gajah), dan T5 = (100% rumput 
gajah) sebagai kontrol. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa, 
bahan kering, protein kasar, dan kandungan abu ransum 
meningkat seiring meningkatnya proporsi M.oleifera, 
namun sebaliknya terjadi pada kandungan bahan organik 
dan ADFnya. Asupan bahan kering signifikan lebih tinggi 
pada ransum berupa M.oleifera secara tunggal (T1) daripada 
campuran M.oleifera-rumput gajah dan rumput gajah secara 
tunggal. Asupan protein kasar meningkat sesuai dengan 
tingkat inklusi daun kelor yang lebih tinggi dalam ransum. 
Daya cerna bahan kering dan bahan organik signifikan 
lebih tinggi pada ransum M.oleifera secara tunggal daripada 
ransum percobaan lainnya. Kecernaan protein kasar 
meningkat secara linier dengan meningkatnya M.oleifera 
dalam ransum. Retensi nitrogen signifikan lebih tinggi pada 
ransum M.oleifera secara tunggal dan campuran daun 
M.oleifera-rumput gajah serta rumput gajah secara tunggal. 
Kenaikan bobot badan hidup rata-rata mengikuti tren yang 
sama dengan retensi nitrogen yang menunjukkan bahwa 
retensi nitrogen pada semua kelompok perlakuan berada di 
atas tingkat kebutuhan pemeliharaan (maintenance) hewan. 
Disimpulkan bahwa, dan M.oleifera bisa menggantikan 
rumput gajah sampai 75% dalam ransum kambing yang 
berbasis rumput gajah. 
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2. Ternak Sapi dan Kerbau 
 

Daun M.oleifera telah digunakan untuk mensubstitusi biji 
kapas yang dibuat dalam bentuk kue biji kapas sebagai 
pakan suplemen sapi perah (Zebu×Friesian) di peternakan 
rakyat di Tanzania (Sarwatt et al., 2004). Sapi perah diberi 
pakan basal rumput gajah segar dan konsentrat. Daun kelor 
dapat digunakan sampai 1,65 kgBK bisa menggantikan biji 
kapas 1,23% dalam ransum sapi perah tanpa mem-
pengaruhi produksi susu. Penggantian biji kapas dengan 
daun kelor tidak berpengaruh terhadap total padatan, 
lemak, protein susu dan kandungan abu dari susu yang 
dihasilkan. Daun kelor mempunyai kecernaan bahan kering 
lebih tinggi (820 g/kgBK) dari pada biji kapas (697 
g/kgBK). Degdradasi Bahan kering daun kelor lebih tinggi 
dari pada biji kapas. Dengan demikian, penggunaan daun 
kelor dapat mensubstitusi biji kapas yang harganya lebih 
mahal  yang dapat meningkatkan total padatan, lemak, 
protein susu dan kandungan abu dari susu.  
 
M.oleifera telah digunakan untuk mensuplementasi sapi 
perah dual purpose bangsa Creole Reyna yang diberi pakan 
basal Brachiaria brizantha pada musim kering di Nicaragua 
(Sánchez et al., 2005). M.oleifera  digunakan sebanyak 2 kg 
BK/hari dan 3 kg BK/hari. Pemberian daun kelor 2 kg 
BK/hari dan 3 kg BK/hari secara signifikan meningkatkan 
asupan bahan kering, kecernaan zat-zat gizi dan produksi 
susu tanpa mempengaruhi komposisi susu (lemak, protein, 
dan total padatan) atau karakteristik organoleptik dari susu 
(bau, rasa, dan warna). Dengan demikian, daun kelor dapat 
digunakan sebagai suplemen protein pada ransum 



55 
 

berkualitas rendah terutama pada sapi perah dual purpose 
selama musim kemarau.  
 
M.oleifera telah digunakan sebagai alternatif pengganti 
pakan konsentrat komersial pada sapi persilangan di Afrika 
Barat (Nouala et al., 2009). Sapi bangsa N'Dama murni dan 
N'Dama×Jersey diberi dua macam ransum basal, yaitu 
stover baby corn dan hay kacang tanah. Ransum tersebut 
kemudian disuplementasi dengan pakan konsentrat dan 
M.oleifera dengan masing-masing level 0, 10, 20, 30 dan 40%. 
Hasilnya menunjukkan bahwa M.oleifera potensial 
digunakan sebagai pakan suplemen menggantikan pakan 
konsentrat. 
 
Daun M.oleifera juga telah dimanfaatkan sebagai bahan 
pakan guna meningkatkan efisiensi reproduksi sapi potong 
pada peternakan rakyat Rahardja dkk., (2010). Pemberian 
daun kelor memberikan pertambahan bobot badan induk 
nyata lebih tinggi dibanding dengan yang tanpa pemberian 
daun kelor (0,48 kg vs 0,39 kg). Bobot lahir anak pada 
kelompok perlakuan juga nyata lebih tinggi dibandingkan 
dengan kontrol (16,2 kg vs 13,4 kg), namun tingkat 
kematian anak tidak berbeda nyata antar kedua perlakuan. 
Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan daun kelor 
memberi dampak positif terhadap pertambahan bobot 
badan bagi induk yang bunting dan bobot lahir anak yang 
dilahirkan.  Latief dkk., (2010) juga telah memanfaatkan 
daun kelor sebagai pakan pada induk sapi Bali guna 
mempercepat berahi post partum. Hasilnya menunjukkan 
bahwa, berahi post partum induk sapi Bali yang diberi daun 
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kelor lebih cepat dibandingkan tanpa diberi daun kelor 
(128,3 ± 10,3 hari vs 148,7 ± 10,0 hari). 
 
Mendieta-Araica et al., (2009) telah mencoba membuat silase 
kombinasi campuran daun kelor (Moringa oleifera), rumput 
gajah (Pennisetum purpureum cv Taiwan) dan tebu 
(Saccharum officinarum). Disimpulkan bahwa M.oleifera 
dapat digunakan sebagai komponen silase berkualitas 
tinggi juga mengandung protein kasar yang tinggi. 
Mendieta-Araica et al., (2011a) selanjutnya mencoba 
membandingkan daun M.oleifera dalam bentuk segar dan 
silase pada sapi perah pada musim kering di Managua, 
Nicaragua. Sapi perah diberi pakan utama rumput gajah 
disuplementasi daun M.oleifera dalam bentuk segar dan 
silase. Produksi susu tidak berbeda antara pemberian 
bentuk segar dengan silase. Produksi susu rata-rata 13,7 
kg/ekor/hari. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 
daun kelor segar maupun dalam bentuk silase dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber hijauan pada saat musim 
paceklik. Komposisi, warna dan penampilan air susu juga 
sama, walaupun pada pemberian daun kelor segar memiliki 
citarasa dan aroma rumput, tetapi tidak berbeda secara 
organoleptik.  Mendieta-Araica et al., (2011b) kemudian juga 
mencoba menggunakan daun M.oleifera untuk mengganti-
kan 20% bungkil kedelai dalam konsentrat sapi perah di 
Masaya, Nicaragua.  Konsumsi bahan kering, bahan 
organik, serat deterjen netral dan serat deterjen asam tidak 
berbeda secara signifikan antara perlakuan. Rata-rata 
produksi susu harian secara signifikan lebih tinggi pada 
sapi yang diberi bungkil kedelai dibandingkan dengan 
tepung daun M.oleifera dan konsentrat yang iso protein dan 
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energi dengan daun kelor. Daun kelor yang diproduksi 
secara lokal dapat, dengan kandungan protein dan energi 
yang sama, dapat menggantikan bahan komersial dalam 
konsentrat sapi perah. 
 
Roy et al., (2016) juga telah mengevaluasi asupan, 
kecernaan dan kinerja pertumbuhan sapi pejantan lokal 
BLRI-1 (BCB-1) di Bangladesh yang diberi pakan tanaman 
M.oleifera, Indian Sweet Jumbo (Sorghum bicolor As Jumbo), 
dan silase jagung. Asupan bahan kering harian sapi jantan 
diberi daunan M.oleifera secara signifikan lebih tinggi 
dibandingkan dengan yang diberi Jumbo atau silase jagung 
atau AS. Tren serupa pada asupan protein kasar dan 
asupan bahan kering. Pemberian pakan daun M.oleifera 
memiliki kenaikan rata-rata harian rata-rata 376g signifikan 
lebih tinggi dibandingkan dengan silase jagung dan jumbo 
(289g dan 218g) dengan efisiensi konversi ransum rata-rata 
8,85, 11,52 dan13,08. Moringa oleifera memiliki nilai gizi lebih 
tinggi dan biaya produksi lebih rendah dibandingkan 
dengan jagung jumbo dan silase jagung.  
 
Moringa oleifera kaya sumber antioksidan dan pakan ternak 
yang menjanjikan, karena jumlah protein, vitamin, 
karotenoid dan polifenol yang signifikan, dan jumlah faktor 
anti-nutrisi yang dapat diabaikan. Cohen-Zinder et al., 
(2017) telah menguji apakah proses ensilase akan menjaga 
kapasitas antioksidan tanaman M.oleifera, dan dinilai 
apakah silase M.oleifera dapat digunakan sebagai pengganti 
silase jagung, akan memberikan sifat meningkatkan 
kesehatan yang berpengaruh terhadap produksi susu pada 
sapi perah. Silase M.oleifera menunjukkan kapasitas 
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antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
tanaman segar dan kering. Pemberian silase M.oleifera 
dalam ransum sapi perah dapat menggantikan 263g silase 
jagung/kg dalam ransum. Sapi yang diberi silase M.oleifera 
memiliki produksi susu lebih tinggi dan kapasitas 
antioksidan serta jumlah sel somatik susu yang lebih 
rendah dibandingkan dengan kontrol, selama tahap laktasi. 
Temuan ini menunjukkan bahwa proses ensilase M.oleifera 
adalah praktik yang tepat untuk meningkatkan kesehatan 
dan produksi sapi perah. 
 
Pemanfaatan daun M.oleifera juga telah dilakukan pada 
kerbau Nili-Ravi (Nisa et al., 2013). Pemberian hay daun 
kelor pada kerbau Nili-Ravi pada awal laktasi, ternyata 
tidak hanya meningkatkan asupan zat-zat gizi dan 
kecernaan, tetapi juga meningkatkan produksi susu. Daun 
M.oleifera kering (DMOL) juga telah dimanfaatkan sebagai 
ransum starter anak kerbau sedang menyusui (Elaidy et al., 
2017). Anak kerbau diberi hay ad libitum dan ransum starter. 
Ransum starter selanjutnya diganti dengan DMOL 5, 10, 15, 
dan 20%.  Penggantian sampai 15% ransum starter anak 
kerbau dengan DMOL meningkatkan kinerja pertumbuhan 
anak kerbau yang sedang menyusu, jika dibandingkan 
dengan penggantian 20% dan kontrol. 
 

3. Ternak Kelinci (Pseudo Ruminant) 
 
Evaluasi penggunaan tepung daun M.oleifera terhadap 
kecernaan zat-zat gizi, pertumbuhan, karkas dan indeks 
darah pada kelinci lepas sapih telah dilakukan Nuhu (2010). 
Tepung daun M.oleifera dapat meningkatkan pertambahan 
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bobot badan harian,  kecernaan bahan kering dan protein 
kasar. Penggunaan tepung daun M.oleifera sampai pada 
tingkat 20% tidak bersifat racun terhadap kelinci. Tepung 
daun M.oleifera berpotensi menurunkan kolesterol dalam 
darah dan daging, berpotensi memproduksi lemak (lean) 
karkas dan menurunkan deposisi lemak (fat) pada otot 
kelinci. Daun M. oleifera juga telah dimanfaatkan Djakalia et 
al., (2011) untuk menilai kinerja pertumbuhan dan status 
kesehatan kelinci lepas sapih. Ransum yang digunakan tiga 
macam yaitu M.oleifera 3%, campuran M.oleifera 1,5% : 
pakan standar 1,5% dan pakan standar 3%. Hasil terbaik 
diperoleh pada kelinci yang diberi ransum mengandung 
pakan suplemen M.oleifera. Abu et al., (2013) telah 
memanfaatkan daun M.oleifera juga untuk menilai 
morfometri testes dan kualitas sperma kelinci pejantan. 
Pemanfaatan daun M.oleifera sampai pada tingkat 15% 
dalam ransum tidak memberikan efek merugikan pada 
morfometri testes dan kualitas sperma epididimis kelinci 
pejantan. 
 

 
B. PEMANFAATAN DAUN KELOR SEBAGAI 

BAHAN PAKAN TERNAK  
NON RUMINANSIA 

 
1. Ternak Unggas 

 
Tepung daun M.oleifera (MOLM) telah digunakan untuk 
mensubstitusi tepung biji bunga matahari (SSM) sebagai 
sumber protein pada ransum ayam petelur strain komersial 
oleh Kakengi et al., (2007) di Tanzania. MOLM digunakan 
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untuk mengganti SSM secara timbal balik. Ransum yang 
mengandung SSM pada tingkat 20, 15, 10 dan 0% diganti 
dengan MOLM pada tingkat 0, 5, 10 dan 20%. MOLM dapat 
menggantikan SSC hingga 20% tanpa memberikan efek 
yang merugikan pada ayam petelur fase produksi (laying). 
Pemberian pada tingkat 10% adalah paling optimal, 
penambahan MOLM di atas 10% diperlukan ransum yang 
berenergi tinggi untuk pemanfaatan lebih baik.  
 
Efek penggunaan tepung daun M.oleifera (MOLM) dalam 
ransum ayam petelur berbasis cassava chips (keripik 
singkong) telah dievaluasi oleh Olugbemi et al., (2010). Ia 
menggunakan ransum keripik singkong (CC) dengan 
kombinasi berbagai persentase MOLM. Penggunaan 
MOLM tidak berpengaruh terhadap konsumsi ransum, 
rasio konversi ransum dan persentase produksi telur. Biaya 
pakan per kilogram, biaya pakan per kilogram produksi 
telur menurun dengan masuknya MOLM. Produksi telur 
tertinggi pada penggunaan MOLM 10%.  
 
Berdasarkan hasil penelitian Kakengi et al., (2007) dan 
Olugbemi et al., (2010) tersebut, maka pemanfaatan tepung 
daun M.oleifera pada ayam petelur pada tingkat 10% tidak 
berpengaruh negatif terhadap kinerja produktif ayam 
petelur. Penggunaan tingkat lebih tinggi (15% dan 20%) 
diharapkan tidak menghasilkan efek merugikan pada fase 
laying. 
 
Tepung daun M.oleifera  telah dimanfaatkan Sjofjan (2008) 
dalam pakan ayam pedaging untuk menilai penampilan 
produksi ayam pedaging strain Lohmann. Tingkat 
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penggunaan tepung daun M.oleifera  dalam pakan adalah 0, 
2.5,  5.0, 7.5, dan 10%. Penggunaan tepung daun M.oleifera  
hingga 10% dalam pakan tidak memberikan efek negatif 
dalam penampilan produksi ayam pedaging. 
 
Gakuya et al., (2014) juga telah memanfaatkan tepung daun 
M.oleifera (MOLM) pada tingkat yang berbeda pada ayam 
broiler. Ransum starter dan finisher diformulasikan dengan 
menggunakan bahan baku yang diperoleh dari produsen 
pakan lokal. MOLM ditambahkan dalam ransum pada 
tingkat 0% (T1), 7,5% (T2), 7,5% (T3) (tanpa Metionin dan 
lisin), 15% (T4) dan 30% (T5). Konsumsi ransum, rasio 
konversi ransum (FCR), penambahan bobot badan, profil 
lipid, ketebalan lemak abdominal dan kecernaan ransum 
dievaluasi. Kandungan protein kasar MOLM adalah 
23,33%. Pertambahan bobot badan berbeda secara 
signifikan diantara berbagai ransum, dengan pertambahan 
bobot badan tertinggi pada T1 sebesar 1.464 gram dan yang 
terendah pada ransum T5 sebesar 500 gram. Suplementasi 
MOLM pada tingkat di atas 7,5% menurunkan konsumsi 
ransum dan kecernaan bahan kering. Tebal lemak 
abdominal secara signifikan lebih tinggi pada T1 
dibandingkan dengan T2, T4 dan T5. Ayam jantan memiliki 
High Density Lipid (HDL) yang jauh lebih tinggi daripada 
ayam betina pada T2, T3 dan T4. Warna kuning karkas 
meningkat dengan meningkatnya kadar MOLM. 
Penggunaan MOLM dalam ransum dapat ditoleransi 
dengan baik sampai pada tingkat penggunaan 7,5%. 
Penggunaan pada tingkat yang lebih tinggi akan 
mempengaruhi kenaikan bobot badan, konsumsi ransum 
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dan kecernaan. Warna kuning pada karkas masih perlu 
penelitian lebih lanjut.  
 

2. Ternak Babi 
 

Ekstrak daun M.oleifera telah dimanfaatkan oleh Oliver et 
al., (2015) pada anak babi yang sedang disapih. Ekstrak 
daun kelor difermentasi kemudian diencerkan pada air 
minum 1/250 ml, diberikan pada hari ke 21 – 28. Kenaikan 
bobot badan selama 5 minggu terhadap anak babi yang 
diberi ekstrak daun M.oleifera hasil fermentasi lebih berat 
(1,16 kg) dibandingkan kelompok kontrol (0,61 kg). Data ini 
menunjukkan bahwa ekstrak daun M. oleifera berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan anak babi.  
 
Pemanfaatan tepung daun M.oleifera pada babi fase finishing 
telah diteliti oleh Mukumbo et al., (2014).  Rasio konversi 
pakan (FCR), kualitas daging (fisiko-kimia), komposisi 
asam lemak (FA) dan umur simpan babi diamati. Ternak 
babi dipelihara selama enam minggu diberi ransum 
mengandung MOLM 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%. Ternak babi 
disembelih pada umur 20 minggu dan pengukuran 
ketebalan lemak punggung pada pH45min dan pH24h. Sampel 
otot Muscularis longissimus thoracis et lumborum dari 
dianalisis kualitas fisiko-kimia. Sampel otot, lemak 
subkutan dan sampel pakan dianalisis komposisi asam 
lemaknya dan indeks kesehatan lemak dari aterogenisitas 
(AI) dan trombogenisitas (TI). Babi yang diberi pakan MOLM 
7,5% memiliki rata-rata konsumsi ransum harian lebih 
tinggi (3,56 kg/hari) dibandingkan babi yang diberi pakan 
masing-masing 0%, 2,5% dan 5% MOLM (3,05, 3,14 dan 3,07 
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kg/hari). FCR babi yang diberi pakan 0%, 2,5% dan 5% 
MOLM tidak berbeda secara signifikan (3,34, 3,44 dan 3,22). 
Namun, FCR babi yang diberi makan MOLM 7,5% secara 
signifikan lebih rendah (3,78). Tidak ada perbedaan yang 
signifikan terhadap karakteristik kualitas karkas dan fisiko-
kimia. Inklusi MOLM memperbaiki umur simpan, karena 
sampel daging dari babi yang diberi makan MOLM 
menunjukkan penerimaan warna dan bau yang terbaik 
selama 10 hari di tempat penyimpanan berpendingin. 
Meskipun rasio n-6: n-3 FA dari perlakuan ransum yang 
mengandung MOLM meningkat secara nyata (T1 = 35,45, 
T2 = 22,08, T3 = 14,24, T4 = 15,90), tidak ada perbedaan 
yang signifikan yang diamati untuk rasio komposisi lemak 
ini dari sampel lemak daging dan subkutan. Penurunan 
yang signifikan pada kandungan lemak intramuskular dan 
asam stearat diamati dengan meningkatnya kadar MOLM. 
Namun, semua profil FA lainnya, rasio dan indeks 
kesehatan lemak tidak berbeda secara signifikan pada 
perlakuan. Sebagai kesimpulan, MOLM sampai 5% dapat 
digunakan dalam ransum babi fase finishing tanpa 
memberikan efek negatif pada efisiensi konversi ransum, 
sifat karkas dan kualitas daging, dan dapat memperbaiki 
umur simpan daging babi. Tingkat inklusi 7,5% MOLM 
dapat menurunkan FCR. Inklusi MOLM secara signifikan 
memperbaiki komposisi FA dari pakan, namun tidak 
menghasilkan perbaikan yang diinginkan pada komposisi 
daging FA, mungkin karena penumpukan lemak yang 
hebat oleh lipogenesis nitrin pada babi fase finishing dan 
bukan penggabungan langsung asam lemak makanan. 
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Selanjutnya Oduro-Owusu et al., (2017) melakukan 
penelitian untuk mengevaluasi nilai pakan tepung daun 
M.oleifera (MOLM) sebagai bahan pakan terhadap kinerja 
pertumbuhan, karakteristik karkas, dan efisiensi ekonomi 
pada babi fase penyapihan. Perlakuan ransum yang 
digunakan adalah: 0, 1, 2.5, 3.5 dan 5% MOLM. Tingkat 
pertumbuhan babi yang diberi ransum mengandung 5% 
MOLM (0,54 kg/ekor) lebih baik dibandingkan dengan 
ransum 0% MOLM dan ransum mengandung 2,5%  MOLM. 
Hal ini tercermin pada efisiensi konversi ransum terbaik 
(0,3) pada babi diberi ransum mengandung 5% MOLM. 
Parameter karkas termasuk bobot potong, berat organ, 
panjang karkas, area otot pinggang, ham dan potongan 
daging babi tidak signifikan dipengaruhi oleh  MOLM. 
Ketebalan lemak punggung berkurang dari 2,2 cm pada 
kontrol sampai 1,7 cm saat pemberian MOLM meningkat 
menjadi 5%. Tidak ada perbedaan kadar protein kasar 
daging (20,2% sampai 24,6%), kadar air (69,1% sampai 
71,3%), dan pH daging (5,3-6,0). Biaya pakan menurun 
karena tingkat inklusi MOLM dalam ransum meningkat 
dari 0% MOLM menjadi 5% MOLM. Oleh karena itu, 
MOLM dapat digunakan sebagai bahan pakan dalam pakan 
babi untuk mengurangi biaya produksi. MOLM tidak 
memiliki efek merugikan pada daging babi, dan berpotensi 
mengurangi kadar lemak pada daging babi untuk 
menghasilkan karkas yang lebih ramping. 
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BAB 5. 
DAUN KELOR DAPAT 
MENINGKATKAN LIBIDO DAN 
KUALITAS SEMEN PEJANTAN SAPI 
BALI 
 

ibido dan kualitas semen yang rendah sering dialami 
oleh sapi pejantan yang biasa digunakan sebagai 
sumber semen cair dan semen beku serta pejantan 

pada kawin alam (Ratnawati dkk., 2008; Affandhy dkk., 2009; 
Ratnawati et al, 2012; Sariubang dan Kallo, 2014). Sapi 

L 
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pejantan untuk sumber semen dan kawin alam harus 
memiliki libido dan kualitas semen yang baik, karena akan 
mempengaruhi efisiensi reproduksi sapi induk. Ketidak-
suburan pejantan seperti libido dan kualitas semen yang 
rendah menyebabkan penundaan konsepsi, memperpan-
jang musim kawin, menurunkan bobot badan anak sapi, 
dan meningkatkan jumlah sapi induk yang disingkirkan, 
sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan 
mengancam keberlanjutan usaha peternakan (Kastelic, 
2013).   
 
Perilaku seksual (libido dan kemampuan penunggangan) 
sapi pejantan tergantung pada interaksi sosial, yang 
didasarkan pada faktor genetik, lingkungan, nutrisi dan 
hormon, serta ketajaman sensorik, umur, dan pengalaman 
(Menegassi et al., 2011). Kualitas semen seekor pejantan 
dipengaruhi oleh faktor gizi (Martin et al., 2010), umur dan 
musim (Bhakat et al., 2011), serta bangsa (Lemma and 
Shemsu, 2015). Nutrisi mengontrol produksi sperma, 
sekresi gonadotropin dan perkembangan seksual pejantan. 
Testis pada hewan jantan dewasa memproduksi 
spermatozoa dan hormon testosteron dipengaruhi oleh 
kemampuan tubulus seminiferous dan sel-sel Leydig atau 
sel interstitial, dirangsang oleh Follicle Stimulating Hormon 
(FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) (Martin et al., 2010).  

 
Proses spermatogenesis untuk menghasilkan semen 
berkualitas baik, membutuhkan asam amino metionin, 
sistein (Ebisch et al., 2006; Young et al., 2008), dan arginin 
(Wu et al., 2009), asam lemak α-linoleat (Zalata et al., 1998; 
Conquer et al., 2000), vitamin A, C, dan E serta mineral Zn 
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dan Se (Mason et al., 1982; Hidiroglou and Knipfel, 1984 
Cheah and Yang, 2011).  Mineral Zn berperan penting 
dalam produksi berbagai hormon seks termasuk testosteron 
dan Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH). Mineral Zn 
merangsang sel-sel Leydig testis untuk memproduksi 
testosteron. Zn ini dilokalisasi pada badan Golgi atau 
vesikel sekretori dari interstitiotrophs, folliculotrophs, dan 
laktotrop dari kelenjar hipofisis. Elemen ini memainkan 
peran penting dalam produksi dan sekresi FSH, LH, dan 
prolaktin secara bergiliran, mengatur produksi testosteron 
(Roy et al., 2013). Senyawa bioaktif yang terdapat pada 
tumbuhan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan 
aktivitas seksual dan spermatogenesis adalah saponin, 
alkaloid, flavonoid, asam ferulic, dan asam klorogenat 
(Cauhan et al., 2014). Salah satu tanaman yang mengandung 
semua senyawa yang diperlukan untuk merangsang libido 
dan proses spermatogenesis adalah daun kelor (Moringa 
oleifera). 
 
Moringa oleifera adalah tanaman pohon, ditemukan di 
negara-negara tropis berpotensi untuk digunakan sebagai 
pakan ternak. Daun kelor adalah alternatif yang baik untuk 
tanaman pakan ternak, terutama pada musim kemarau 
ketika tidak ada pakan tersedia (Nouman et al., 2013). 
Produksi biomassanya dapat mencapai 4,2 - 8,2 ton BK/ha, 
merupakan alternatif yang baik untuk mensubstitusi 
ransum komersial (Nouman et al., 2014) dan pakan aditif 
yang baik (Fitri et al., 2015.). Daun tanaman ini kaya akan 
nilai gizi. Nilai-nilai asam amino, asam lemak, mineral dan 
vitaminnya mencerminkan keseimbangan gizi yang 
diinginkan. Kandungan protein kasar sebesar 30,29%, 
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lemak 6,50%, abu 7,64%, serat deterjen netral (NDF) 11,4%, 
serat deterjen asam (ADF) 8,49%, asam deterjen lignin 
(ADL) 1,80%, asam deterjen selulosa (ADS) 4,01%, (Moyo et 
al., 2011). Daun kelor sebagai sebagai sumber protein pada 
ternak ruminansia mempunyai nilai kecernaan berupa: 
rumen degradable protein (RDP) 177 g/kg BK, acid detergent 
insoluble protein (ADIP) 72 g/kg BK, pepsin soluble protein 
(PESP) 200 g/kg BK, protein potentially digested in the intestine 
(PDI) 16 g/kg BK, non-protein nitrogen (NPN) 8.3%, dan 
total soluble protein (TSP) 265 g/kg BK (Kakengi et al., 2005). 
Daun kelor mengandung mineral Zn 31,03 mg/kg (Moyo et 
al., 2011), saponin 80 g/kg (Ferriera et al., 2008), senyawa 
fenol 8 mg/ml, flavonoid 27 ug/ml (Rajanandh and 
Kavitha, 2010), dan alkaloid 0,07% (Madukwe et al., 2013), 
asam firulat 46,8 mg/g, dan asam klorogenat 18,0 mg/g 
(Fitri et al., 2015). Selain itu, daun kelor mengandung tannin 
21g/kg BK dan pytat 21g/kg BK yang dapat diabaikan 
sebagai anti-nutrisi untuk ternak ruminansia, dan tidak 
mengandung tripsin dan amilase inhibitor, lektin, glikosida 
sianogenik, dan glukosinolat (Ferreira et al., 2008). 

 
Berbagai penelitian telah dilakukan dengan memanfaatkan 
daun kelor sebagai bahan pakan, tetapi untuk tujuan 
meningkatkan libido dan kualitas semen masih terbatas. 
Hasil penelitian Abu et al., (2013) menunjukkan bahwa 
tepung daun kelor (MOLM) tidak berpengaruh buruk 
terhadap morfometri testis dan kualitas sperma epididimis 
kelinci pejantan hingga pada tingkat penggunaan 15%. 
Disarankan bahwa daun kelor dapat digunakan dalam 
ransum kelinci. Raji and Njidda (2014) telah mengamati 
bahwa suplementasi dengan daun kelor pada tingkat 
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penggunaan 50% bisa meningkatkan sperma gonad dan 
cadangan sperma extragonadal pada kambing Red Sokoto. 
Kandungan mineral Zn yang tinggi pada daun kelor, 
sehingga berpotensi untuk meningkatkan libido dan 
kualitas semen. Mineral Zn merupakan salah satu mineral 
yang berperanan penting dalam mengaktifkan  sekresi dan 
aksi terstosteron, dapat meningkatkan efisiensi mesin 
spermatogenik, dan meningkatkan jumlah sel-sel germinal 
pada tubulus seminiferous untuk proses spermatogenesis 
(Abdella et al., 2011).  

 
Oleh karena itu, penulis mencoba memanfaatkan daun 
kelor untuk meningkatkan libido dan kualitas semen 
pejantan sapi Bali. Penulis juga berusaha melihat apakah 
mineral Zn yang tinggi pada daun kelor berperan dalam 
meningkatkan libido dan kualitas semen tersebut. Berikut 
ini adalah penjelasan tentang pemanfaatan daun kelor 
tersebut. 

 
 

A. PEMANFAATAN DAUN KELOR SEBAGAI BAHAN 
PENYUSUN PAKAN KONSENSENTRAT UNTUK  

MENINGKATKAN KUALITAS SEMEN  
PEJANTAN SAPI BALI 

 
Daun kelor telah dimanfaatkan sebagai bahan penyusun 
pakan konsentrat untuk meningkatkan kualitas semen 
segar pejantan sapi Bali. Kualitas semen segar sapi pejantan 
dibandingkan sebelum diberi daun kelor dengan setelah 
diberi daun kelor dan setelah pemberian daun kelor 
dihentikan. Pemberian daun kelor tidak meningkatkan 
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volume semen, namun dapat mempertahankan volume 
dalam kategori normal. Selama periode penampungan 
semen terjadi laju penurunan volume, namun pemberian 
daun kelor dapat memperkecil laju penurunan volume 
semen tersebut. Hal ini  mungkin karena daun kelor 
mengandung mineral Zn yang tinggi yang berperanan 
dalam meningkatkan volume semen. Beberapa penelitian 
telah menunjukkan bahwa pemberian mineral Zn dapat 
meningkatkan volume semen.  
 
Pemberian daun kelor juga tidak memberikan perbedaan 
yang signifikan terhadap warna, kekentalan, pH, gerakan 
massa, dan motilitas total semen.  Namun, semen tersebut 
masih termasuk dalam kategori normal.  
  
 

B. PEMANFAATAN DAUN KELOR SEBAGAI 
PAKAN SUPLEMEN UNTUK MENINGKATKAN 

LIBIDO DAN KUALITAS SEMEN SAPI BALI 
 
Daun kelor telah dimanfaatkan sebagai pakan suplemen 
untuk meningkat-kan libido dan kualitas semen segar serta 
semen beku pejantan sapi Bali.  Kadar hormon testosteron, 
libido, dan kualitas semen pejantan sapi Bali dibandingkan 
sebelum dan setelah diberi daun kelor selama delapan 
minggu. Daun kelor diberikan sebanyak 15% dari bobot 
pakan konsentrat  dengan pemberian konsentrat 1% dari 
bobot badan dan jerami padi ad libitum.  
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1. Kadar Hormon Testosteron dan Libido 
 
Perubahan diurnal kadar hormon testosteron pejantan sapi 
Bali sebelum dan setelah diberi pakan suplemen daun kelor 
dengan interval waktu delapan jam disajikan pada Gambar 
17.  
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Gambar 17. Kadar hormon testosteron pejantan sapi Bali 
sebelum dan setelah diberi pakan suplemen 
daun kelor.   

 
Pemberian pakan suplemen daun kelor meningkatkan 
kadar hormon testosteron pejantan sapi Bali sepanjang hari 
selama pemberian daun kelor. Kandungan Zn yang tinggi 
pada daun kelor diduga kuat sebagai salah satu 
kemungkinan yang mempengaruhi tingginya testosteron 
selama pemberian daun kelor. Hal ini disebabkan karena 
Zn merupakan komponen penting protein yang terlibat 
dalam sintesis dan sekresi testosteron. Libido (waktu yang 
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dibutuhkan mulai mendekati betina pemancing sampai 
ejakulasi) pejantan sapi Bali yang diberi daun kelor lebih 
pendek dibandingkan dengan yang tidak diberi daun kelor 
yaitu 3,49±0,40 vs 7,20±1,49 menit. Oleh karena libido 
dipengaruhi oleh kadar hormon testosteron, maka 
pemberian pakan suplemen daun kelor dapat 
meningkatkan kadar hormon testosteronnya sehingga 
meningkatkan libidonya. 
 
Sapi pejantan yang tidak diberi daun kelor dipelihara 
selama delapan minggu terjadi penurunan libido, sehingga 
waktu diperlukan untuk ejakulasi semakin meningkat, 
sedangkan pada sapi pejantan yang diberi daun kelor 
terjadi kebalikannya. Laju peningkatan waktu yang 
diperlukan untuk ejakulasi sebesar 0,11 menit/minggu, 
sedangkan kebalikannya terjadi laju penurunan waktu 
sebesar 0,11 menit. Hal ini dapat berarti bahwa pejantan 
sapi Bali yang diberi ransum sesuai standar kebutuhan 
apabila dilakukan penampungan semen setiap minggu 
akan terjadi penurunan libido. Namun, dengan 
penambahan daun kelor dalam ransumnya dapat 
meningkatkan libidonya. 

 
2. Kualitas Semen Segar 

 
Kualitas semen segar secara makroskopis dan mikroskopis 
sapi pejantan yang diberi daun kelor lebih baik dari pada 
yang tidak diberi daun kelor. Rata-rata volume semen yang 
sebelum diberi daun kelor sebanyak 3,1±0,21 ml dan setelah 
diberi daun kelor sebesar 3,4±0.26 ml. Volume tersebut  
termasuk kategori normal. Warna semen sebelum diberi 
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daun kelor 82,14% berwarna putih susu dan 17,87% 
berwarna krem, dan setelah diberi daun kelor 100% 
berwarna putih susu. Warna tersebut semuanya dalam 
kategori normal. Derajat keasaman (pH) semen yang 
sebelum dan setelah diberi daun kelor adalah 7,0. Nilai ini 
termasuk kategori normal. Konsistensi semen sapi sebelum 
diberi daun kelor adalah 67,86% kental, 10.71% sedang dan 
21.43% encer, sedangkan setelah diberi daun kelor adalah 
100% kental. Menurut Feradis (2010), semen sapi yang 
normal memiliki konsistensi dari sedang sampai kental, 
sehingga hanya 78.57% semen sapi yang normal sebelum 
diberi daun kelor. Rata-rata konsentrasi semen sebelum 
diberi daun kelor adalah 791 juta/ml sedangkan setelah 
diberi daun kelor adalah 817 juta/ml. Konsentrasi tersebut 
termasuk kategori normal, karena menurut (Setchell, 2014) 
konsentrasi normal semen sapi adalah 300 – 2.000 juta/ml. 
Gerakan massa sperma yang normal dan layak untuk 
diproses menjadi semen beku adalah positif 2 (++) dan 
positif 3 (+++) pada skala 0 - 3 (- sampai +++) (Susilawati 
2011). Terdapat 89.29% ejakulat pada semen sapi sebelum 
diberi daun kelor dan terdapat 96% ejakulat pada pada 
semen sapi setelah diberi daun kelor  mempunyai gerakan 
massa yang normal dan layak untuk diproses menjadi 
semen beku. Rata-rata motilitas total sperma sebelum diberi 
daun kelor adalah 71.60% sedangkan setelah diberi daun 
kelor adalah 83.59%. Motilitas total merupakan indikator 
penilaian kualitas semen sebelum dibekukan. Menurut 
Susilawati (2011), semen yang normal mengandung 
spermatozoa motil 70 - 90%, sehingga semen dari kedua 
kelompok tersebut layak untuk diproses menjadi semen 
beku dan digunakan untuk di IB. Rata-rata motilitas 
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progresif sperma sebelum diberi daun kelor sebesar 45.16%, 
sedangkan setelah diberi daun kelor sebesar 66.36%. 
Motilitas progresif merupakan indikator fertilitas sperma. 
Pejantan fertil mempunyai motilitas progresif 50 - 80% 
(Feradis 2010). Hasil ini menunjukkan bahwa, pemberian 
daun kelor dapat meningkatkan fertilitas pejantan sapi Bali.  
 
Pemberian pakan tambahan daun kelor dapat 
mempertahankan konsentrasi sperma sapi jantan Bali pada 
tingkat normal. Hasil yang diperoleh sejalan dengan yang 
dilaporkan oleh Priyadarshani dan Varma (2014) dan 
Prabsattroo et al., (2015) pada tikus. Mereka menemukan 
bahwa pada tikus hiperglikemik dan tikus yang mengalami 
stres, suplementasi daun kelor secara signifikan 
meningkatkan konsentrasi spermanya. Konsentrasi sperma 
tikus yang mengalami hiperglikemik dan stress menjadi 
normal kembali setelah pemberian tepung daun kelor. Hasil 
ini menunjukkan bahwa pemberian daun kelor dapat 
mempertahankan dan mengembalikan konsentrasi normal 
sperma. 
 
Motilitas total sperma sebelum diberi daun kelor sebesar 
71,60%, meningkat menjadi 83.59% setelah diberi daun 
kelor. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian pakan 
suplemen daun kelor dapat meningkatkan  motilitas total 
sperma pejantan sapi Bali. Sapi pejantan yang dilakukan 
penampungan semen setiap minggu berturut-turut akan 
mengalami penurunan motilitas total dan motilitas 
progresif sperma. Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa pemberian daun kelor memperlambat  laju 
penurunan motilitas progresif sperma. 
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3. Karakteristik Motilitas Semen Segar 
 
Penilaian karakteristik motilitas sperma merupakan 
penilaian lanjutan setelah motilitas total dan motilitas 
progresif sperma dengan menggunakan Casa (Computer 
Assisted Sperm Analysis). Pemberian pakan tambahan daun 
kelor meningkatkan jarak tempuh sperma dalam satu detik 
pada DCL, DSL, dan DAP, kecepatan pada VCL, VSL, dan 
VAP serta amplitudo (ALH) sperma pejantan sapi Bali. 
Menurut Susilawati (2011), terdapat tiga pola motilitas 
sperma, yaitu kelompok hiperaktifasi memiliki nilai VCL ≥ 
100 µm/detik, LIN < 60% dan ALH ≥ 5 µm/detik, non 
hiperaktifasi apabila memiliki nilai VSL ≥ 40 µm/detik, LIN 
≥ 60% dan ALH < 5 µm/detik, serta kelompok transisi yang 
memiliki nilai diantaranya. Berdasarkan kategori tersebut, 
sperma sapi pejantan yang diberi daun kelor belum 
termasuk kelompok hiperaktifasi, tetapi mendekati hiper-
aktivasi, karena nilai VCLnya hanya 91,24 µm/detik. 
Pengujian pola motilitas hiperaktifasi menggunakan CASA 
dapat menjadi upaya yang baik untuk memprediksi 
kemampuan fertilisasi spermatozoa. Hiperaktifasi 
spermatozoa diperlukan sesaat sebelum reaksi akrosom 
secara in vitro yaitu pergerakan dalam oviduct saat 
fertilisasi. Karakteristik motilitas sperma berkorelasi positif 
dengan fertilitas (Perumal at al., 2014), sehingga dapat 
digunakan untuk memprediksi kemampuan fertilisasi 
sperma. Nilai VAP, VSL, dan LIN merupakan indikator 
motilitas progresif dan nilai VCL, ALH, dan BCF 
merupakan indikator rigor sperma. Nilai VAP dan VCL 
merupakan prediksi yang baik  untuk kemampuan 
fertilisasi sperma secara in vitro (Susilawati, 2011). Nilai-
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nilai parameter tersebut pada sperma sapi jantan yang 
diberi daun kelor lebih tinggi dibandingkan dengan yang 
tidak diberi daun kelor, sehingga kemungkinan 
menghasilkan sperma yang lebih fertil.  
 

4. Kualitas Semen Beku 
 
Pemberian pakan suplemen daun kelor meningkatkan post 
thawing motility berupa motilitas total dan motilitas 
progresif semen beku pejantan sapi Bali. Post thawing 
motility yang lebih tinggi mungkin akibat pemberian daun 
kelor yang mengandung nutrisi yang penting untuk 
motilitas seperti pada semen segar, juga berpengaruh 
terhadap semen beku. Menurut Zhinian (1998) dan Bindari 
et al., (2013) bahwa, suplementasi Zn secara signifikan 
meningkatkan motilitas sperma segar dan beku. Asadpour 
et al., (2011) juga menjelaskan bahwa penambahan vitamin 
C dan E dalam pengencer dapat meningkatkan motilitas 
sperma setelah pencairan (thawing). Oleh karena itu, 
peningkatan nilai post thawing motility sperma sapi Bali 
diduga karena daun kelor mengandung berbagai nutrisi 
yang berperanan terhadap motilitas sperma setelah 
pembekuan. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk 
mengetahui nutrisi yang paling berperan terhadap motilitas 
tersebut. 
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C. PERAN MINERAL SENG (Zn) PADA DAUN 
KELOR DALAM MENINGKATKAN  

KUALITAS SEMEN SAPI BALI 
 

Daun kelor telah diketahui meningkatkan libido dan 
kualitas semen pejantan sapi Bali, maka pada penelitian ini 
berusaha mengevaluasi peran mineral Zn pada daun kelor 
terhadap libido dan kualitas semen segar serta semen beku 
pejantan sapi Bali tersebut. Libido dan kualitas semen segar 
dan semen beku pejantan sapi Bali dibandingkan sebelum 
diberi daun kelor, setelah diberi daun kelor dan setelah 
diberi mineral Zn yang setara dengan mineral Zn yang 
terdapat pada daun kelor.  

 
1. Libido dan Kualitas Semen Segar 

 
Libido pejantan sapi Bali setelah diberi daun kelor dan 
setelah diberi mineral Zn signifikan lebih tinggi 
dibandingkan dengan sebelum diberi daun kelor, dan tidak 
ada perbedaan antara setelah diberi daun kelor dengan 
setelah diberi mineral Zn (Gambar 18). Waktu yang 
diperlukan oleh sapi pejantan mulai mendekati betina 
pemancing sampai ejakulasi lebih singkat  yaitu 2,53 menit 
dan 3,21 menit dengan 5,53 menit.  Hal ini membuktikan 
bahwa, mineral Zn yang terdapat pada daun kelor berperan 
dalam meningkatkan libido pejantan sapi Bali.  
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Gambar 18. Libido pejantan sapi Bali sebelum diberi daun 

kelor, diberi daun kelor, dan diberi mineral Zn. 

 
Libido pejantan sapi Bali yang diberi dan kelor dan mineral 
Zn lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberi pakan 
utama limbah sawit (Ratnawati dan Affandhy, 2013) yaitu 
5,61 menit, namun tidak berbeda jauh dengan sebelum 
diberi daun kelorl. Libido pejantan sapi Bali rata-rata 4,7 
menit (Ratnawati dkk., 2008) atau 4.5 menit (Susilawati, 
2011). Hal ini menunjukkan bahwa, mineral Zn pada daun 
kelor berperan dalam mengembalikan libido pejantan sapi 
Bali apabila diberi pakan berkualitas rendah seperti jerami 
padi atau limbah sawit.  
 
Pemberian daun kelor dan mineral Zn meningkatkan 
volume semen pejantan sapi Bali dari 2,71 ml menjadi 3,78 
ml dan 4,19 ml. Volume semen pejantan sapi Bali yang 
diberi daun kelor dan mineral Zn tidak menunjukkan 
perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat membuktikan 



79 
 

bahwa mineral Zn yang terdapat pada daun kelor berperan 
dalam meningkatkan volume semen pejantan sapi Bali.  
 
Derajat keasaman (pH) semen sebelum diberi daun kelor, 
setelah diberi daun kelor dan setelah diberi mineral Zn 
tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Warna 
semen sebelum diberi daun kelor 69% putih susu dan 31% 
krem, sedangkan diberi daun kelor 73% putih susu dan 27% 
kream, dan setelah diberi mineral Zn 100% putih susu. 
Warna tersebut menunjukkan perbedaan secara statistik, 
namun semuanya masih dalam kategori normal. Garner 
and Hafez (2000) menyatakan bahwa, warna normal semen 
sapi adalah putih susu sampai krem. Hasil penelitian 
Susilawati dkk., (1993), juga menunjukkan bahwa 10% 
ejakulasi normal pada sapi FH dan Bali berwarna krem dan 
sisanya berwarna putih susu. 
 
Kekentalan (konsistensi) semen sebelum diberi daun kelor 
adalah 47% kental, 24% sedang, dan 29% encer, sedangkan 
setelah diberi daun kelor menjadi 73% kental, 20% sedang, 
dan 7% encer, dan setelah diberi mineral Zn 100% kental. 
Konsistensi semen sapi Bali adalah sedang sampai kental 
(Ratnawati dkk., 2008), dan semen sapi yang normal 
memiliki konsistensi dari sedang sampai kental (Feradis, 
2010). Berdasarkan hal tersebut, keketalan semen yang 
normal sebelum diberi daun kelor 61%, sedangkan setelah 
diberi daun kelor 93%, dan setelah diberi mineral Zn 100%. 
Hal ini menunjukkan bahwa mineral Zn pada daun kelor 
dapat berperan meningkatkan kekentalan semen. 
Mekanisme mineral Zn dapat meningkatkan kekentalan 
masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Pemberian 
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daun kelor dan mineral Zn tidak meningkatkan konsentrasi 
sperma pejantan sapi Bali secara signifikan. Hal ini dapat 
membuktikan bahwa mineral Zn yang terdapat pada daun 
kelor tidak berperan dalam meningkatkan konsentrasi 
sperma pejantan sapi Bali. Gerakan massa semen sebelum 
diberi daun kelor 44% positif 3 (+++), 50% positif 2 (++), 
dan 6% positif 1 (+), sedangkan setelah diberi daun kelor 
menjadi  81% (+++), 16% (++), dan 3% (+), dan setelah 
diberi mineral Zn 81% (+++) dan 19% (++). Gerakan massa 
sperma yang normal dan layak untuk diproses menjadi 
semen beku adalah (++) dan (+++) pada skala (-) sampai 
(+++) (Susilawati, 2011). Terdapat 94% ejakulat sebelum 
diberi daun kelor, dan 97% ejakulat setelah diberi daun 
kelor serta 100% setelah diberi mineral Zn yang mempunyai 
gerakan massa yang normal dan layak untuk diproses 
menjadi semen beku. Tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan gerakan massa semen ketiga kelompok semen 
tersebut untuk layak diproses menjadi semen beku. 
 
Pemberian daun kelor dan mineral Zn signifikan 
meningkatkan motilitas total sperma pejantan sapi Bali dari 
70,32% menjadi 85,49% dan 89,37%. Motilitas total sperma 
pejantan sapi Bali yang diberi daun kelor dan mineral Zn 
tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini 
dapat membuktikan bahwa mineral Zn yang terdapat pada 
daun kelor berperan dalam meningkatkan motilitas total 
sperma pejantan sapi Bali. Walaupun demikian, menurut 
Susilawati (2011) bahwa, kisaran normal motilitas total 
sperma yang layak untuk diproses menjadi semen beku 
adalah 60 - 80%, sehingga ketiga kelompok semen tersebut 
layak untuk diproses menjadi semen beku. Pemberian daun 
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kelor dan mineral Zn juga signifikan meningkatkan 
motilitas progresif sperma pejantan sapi Bali dari 58,14% 
menjadi 77,12 dan 76,43%. Motilitas progresif sperma 
pejantan sapi Bali yang diberi pakan tambahan daun kelor 
dengan mineral Zn tidak menunjukkan perbedaan yang 
signifikan. Hal ini dapat membuktikan bahwa mineral Zn 
yang terdapat pada daun kelor berperan dalam 
meningkatkan motilitas progresif sperma pejantan sapi Bali. 
Hasil yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian Janicki 
and Cygan-Szczegielniak (2008) bahwa, terdapat korelasi 
positif antara peningkatan konsentrasi Zn dengan motilitas 
sperma pada sapi pejantan. Demikian pula hasil penelitian 
Cupic et al., (1998) pemberian mineral Zn sebesar 50, 100, 
dan 150 ppm pada pejantan sapi FH, signifikan 
meningkatkan motilitas progresif sperma dari 69.72% 
menjadi 77.78% dan 84.44%. Motilitas progresif berperanan 
penting untuk keberhasilan fertilisasi. Menurut Feradis 
(2010) bahwa, pejantan fertil mempunyai sperma motil 
progresif 50 - 80%, sehingga hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa, pejantan sapi Bali yang digunakan 
adalah sapi pejantan yang fertil dan pemberian daun kelor 
kemungkinan dapat meningkatkan fertilitasnya.  

 
2. Karakteristik Motilitas Sperma 

 
Hasil penilaian karakteristik motilitas sperma meng-
gunakan CASA diperoleh karakteristik motilitas sperma 
setelah pemberian daun kelor dan mineral Zn, signifikan 
lebih baik dari pada sebelum diberi  daun kelor, namun 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemberian 
daun kelor dengan mineral Zn.  Hal ini dapat membuktikan 
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bahwa mineral Zn yang terdapat pada daun kelor berperan 
dalam meningkatkan nilai karakteristik motilitas sperma 
pejantan sapi Bali. Berdasarkan Susilawati (2011), sperma 
setelah pemberian daun kelor dan mineral Zn mengalami 
hiperaktifasi, karena nilai VCLnya ≥ 100 µm/detik, LIN < 
60% dan ALH ≥ 5 µm/detik. Hasil pengujian pola motilitas 
hiperaktifasi menggunakan CASA dapat menjadi upaya 
yang baik untuk memprediksi kemampuan fertilisasi 
spermatozoa. Hiperaktifasi spermatozoa diperlukan sesaat 
sebelum reaksi akrosom secara in vitro yaitu pergerakan 
dalam oviduct saat fertilisasi. Motilitas sperma 
terhiperaktifasi berkorelasi positif dengan kemampuan 
untuk menembus zona. Angka fertilitas kelompok 
hiperaktifasi memiliki keberhasilan yang lebih tinggi 
dibandingan dengan kelompok non hiperaktifasi 
(Susilawati, 2011). Berdasarkan hal tersebut, maka mineral 
Zn pada daun kelor dapat menyebabkan terjadinya 
hiperaktifasi, sehingga dapat meningkatkan fertilitas 
sperma pejantan sapi Bali. 
 

3. Kualitas Semen Beku 
 
Post thawing motility berupa motilitas total and motilitas 
progressif sperma serta karakteristik motilitas post thawing 
motility sperma sebelum diberi daun kelor, diberi daun 
kelor, dan mineral Zn tidak menunjukkan perbedaan yang 
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mineral Zn yang 
terdapat pada daun kelor tidak berperan dalam 
meningkatkan post thawing motility semen beku dan 
karakteristik motilitas post thawing motility semen beku.  
 



83 
 

 

 
BAB 6. PENUTUP 
 

elor merupakan tanaman asli dari kaki pegungunan 
Himalaya telah menyebar ke bebagai negara topis 
dan subtropis. Kelor merupakan tanaman anugerah 

dengan kandungan gizi yang tinggi dan lengkap, sehingga 
dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia 
maupun untuk hewan ternak. 
 
Daun kelor telah dimanfaatkan sebagai makanan ternak 
baik pada ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, dan 
domba) serta ternak kelinci maupun pada ternak non 
ruminansia (unggas, dan babi). Daun kelor pada ternak 
ruminansia pada umumnya digunakan untuk memperbaiki 
efisiensi ransum, kinerja pertumbuhan, kinerja reproduksi, 
produksi daging dan susu. Demikian pula pada ternak non 
ruminansia digunakan untuk memperbaki efisiensi ransum, 
kinerja pertumbuhan, dan produksi telur. Penulis secara 

K 
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khusus telah berhasil memanfaatkan daun kelor untuk 
meningkatkan libido dan memperbaiki kualitas semen 
pejantan sapi Bali. 
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