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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus berkembang membuat 

diperlukannya diversifikasi makanan dan minuman. Hal tersebut dilakukan untuk 

memberikan alternatif yang berbeda dengan makanan dan minuman yang 

dikonsumsi sehari – hari. Salah satu alternatif diversifikasi adalah pemeliharaan 

kambing perah peranakan etawa (PE) untuk memenuhi kebutuhan susu konsumsi 

masyarakat. Susu kambing mempunyai banyak manfaat selain itu juga bergizi 

tinggi. Susu termasuk dalam komposisi makanan sehat yaitu, empat sehat lima 

sempurna.  

Peluang usaha kambing perah PE di Indonesia sangat menjanjikan, hal 

tersebut didasari dengan jumlah penduduk di Indonesia yang cukup banyak dan 

jumlah kebutuhan susu yang terus meningkat setiap tahun. Menjalankan usaha 

tersebut diperlukan mnajemen yang baik dalam pengelolaan usaha ini. Salah 

satunya ketersediaan pakan yang beragam dalam jumlah yang besar. Hal tersebut 

harus terpenuhi karena pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kualitas dan produksi susu kambing perah PE. 

Kambing perah PE merupakan hewan ternak yang unggul karena dalam 

sehari kambing ini dapat menghasilkan 2 – 3 liter susu. Hal ini menyebabkan 

kambing perah PE merupakan salah satu alternatif hewan ternak yang potensial 

untuk dikembangkan. Selain itu kambing ini relatif dapat beradaptasi dengan 

semua lingkungan dan mudah untuk diternakkan. Hal tersebut sangat cocok untuk 
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masyarakat Indonesia dan berguna untuk memperbaiki gizi buruk yang ada di 

masyarakat. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas susu kambing PE. 

Menurut Sarwono ( 2002 ) menyatakan bahwa “susunan susu masing-masing 

individu kambing tidak sama dan selalu berubah tergantung berbagai faktor yang 

mempengaruhi. Kandungan nutrisi susu kambing dipengaruhi oleh bangsa ternak, 

waktu pemerahan, musim, pakan, umur dan kesehatan ternaknya”. Menyimpulkan 

dari pendapat tersebut bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dan 

produksi susu kambing PE adalah pakan atau ransum. 

Peternakan kambing perah PE terkadang mengalami kendala dalam pakan 

hijauan terutama pada musim kemarau. Kekurangan bahan makanan hijauan 

sangat berbahaya pada kambing perah indukan dalam masa laktasi. 

Ketersediaan pakan secara berkelanjutan merupakan kebutuhan pokok bagi 

peternak. Menurut Prasetyono dan Muktiani (2012) kendala bagi peternak dalam 

penyediaan pakan terutama hijauan pakan diantaranya “yaitu keterbatasan jumlah 

sumber pakan, jarak antara sumber pakan dan peternakan sehingga menyulitkan 

transportasi, kualitas nutrisi rendah, musim kemarau dan pakan yang bersifat 

kamba”. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan bahan makanan yang 

lain.Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah penggunakan limbah 

agroindustri menjadi bahan pembuatan pakan komplit. 

Saat ini di Indonesia khususnya, penggunakan pakan komplit sebagai 

alternatif pemberian pakan pada kambing perah PE masih belum banyak 

digunakan. Hal tersebut disebabkan karena banyak yang menganggap bahwa 
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peternakan kambing perah PE merupakan industri yang masih bersifat kecil atau 

usaha sambilan, sehingga pemberian pakan secara tradisional masih dirasa sangat 

efektif. Pemberian pakan komplit atau complete feed  diperlukan untuk 

memberikan tambahan sumber energi dan protein yang tidak didapatkan dari 

pakan hijauan. 

Pasokan nutrisi sangat diperlukan dalam peternakan kambing perah PE oleh 

karena itu kebutuhan akan nutrisi harus selalu terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Collier (2000)  “diperlukan pasokan nutrien yang cukup tinggi dalam upaya 

memenuhi kebutuhan ternak untuk sintesis air susu “. Namun di sisi lain, pada awal 

laktasi induk kambing sangat sensitif terhadap kekurangan protein dan energi sebagai 

akibat menurunnya nafsu makan. 

 Pakan komplit atau complete feed  merupakan salah satu alternatif ransum 

atau makanan pada ternak khususnya adalah pada kambing perah PE. Complete 

feed merupakan salah satu inovasi pakan dimana dalam pakan tersebut terdapat 

berbagai sumber nutrisi, misalnya sumber serat, sumber energi, dan sumber 

protein.Menurut Lammers et al (2003) pakan komplit adalah “suatu jenis pakan 

yang dirancang untuk produk komersial bagi ternak ruminansia dan di dalamnya 

sudah mengandung bahan hijauan maupun konsentrat dalam imbangan memadai”. 

Bahan – bahan penyusun dari pakan komplit diantaranya adalah kulit kacang 

tanah, gaplek, polar, katul, bungkil kelapa, molases, garam, jerami jagung, janggel 

jagung.  

Pakan komplit mempunyai banyak kandungan. Kandungan dalam pakan 

komplit atau complete feed antara lain adalah “protein, lemak, serat, vitamin, 

mineral dan kandungan nutrisi lainnya”. Menurut Purbowati dan Suryanie (2009) 



4 
 

“Pakan komplit dibentuk dan diberikan sebagai satu - satunya pakan yang mampu 

memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi tanpa tambahan substansi lain 

kecuali air”. Pakan komplit digunakan untuk menambah kebutuhan pakan pada 

kambing perah PE.  

Pembuatan pakan komplit dapat dengan memanfaatkan limbah pertanian 

dan limbah produksi pertanian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mariyono 

dan Romjali (2007)  Pakan komplit dapat disusun dari bahan “campuran limbah 

agroindustri, limbah pertanian yang belum dimanfaatkan optimal sehingga ternak 

tidak perlu diberi hijauan”. Pakan komplit atau complete feed mempunyai 

efisiensi tinggi dalam pakan serta dapat mengontrol konsumsi nutrisi.. 

Mencermati uraian diatas maka sangat terlihat pentingnya pemberian pakan 

komplit pada kambing perah PE, sehingga pada penulisan karya ilmiah ini penulis 

akan meneliti dengan judul “Pengaruh Pemberian Pakan Komplit (Complete 

Feed) terhadap Produksi dan Kualitas Susu Kambing Peranakan Etawa”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah pakan komplit (complete feed) berpengaruh terhadap produksi susu 

kambing Peranakan Etawa (PE)? 

2. Apakah pakan komplit (complete feed) berpengaruh  terhadap kualitas susu  

kambing Peranakan Etawa (PE)? 

C. Tujuan  

1. Mengetahui pengaruh pemberian pakan komplit (complete feed) terhadap 

produksi susu kambing Peranakan Etawa (PE). 
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2. Mengetahui pengaruh pemberian pakan komplit atau (complete feed) terhadap 

kualiatas susu kambing peranakan etawa (PE) 

D. Manfaat 

Hasil pnelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peternak pada umumnya, dan terutama peternak kambing PE dalam pemberian 

pakan komplit (complete feed) untuk menghasilkan produksi dan kualitas susu 

kambing PE yang maksimal.  


