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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan minuman yang memiliki gizi lengkap yang dihasilkan oleh 

ternak perah seperti sapi, kambing maupun kerbau. Menurut Girisonta 1995 

susunan zat gizi air susu adalah sebagai berikut : Air 87,70%, Lemak 3,45%, Protein 

3,20% (terdiri dari casein 2,70% dan albumin 0,50%), Laktosa 4,60%, Mineral 

0,85%  

Kebiasaan mengkonsumsi susu secara rutin akan berdampak positif untuk    

tubuh, namun sungguh disayangkan konsumsi susu penduduk Indonesia hanya 

sebesar 12,00 liter perkapita pertahun. Konsumsi susu penduduk Thailand sebesar 

33,70 liter perkapita pertahun dan Malaysia yang mencapai angka 50,90 liter 

perkapita pertahun. Konsumsi susu yang rendah penduduk Indonesia dikarenakan 

mengkonsumsi susu setiap harinya belum menjadi sebuah kebiasaan atau 

budayanya penduduk Indonesia (Tempo.co. 2009). 

Produksi susu lokal hanya bisa memasok tidak lebih dari 30 % dan 70 % 

adalah impor. Ternak penghasil susu di Indonesia umumnya berasal dari sapi 

peranakan friesian holstein (PFH). Produksi susu sapi PFH tergolong masih rendah 

yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga perlu dicari alternatif ternak perah 

untuk meningkatkan produksi susu domestik. Salah satu ternak yang dapat 

berkontribusi dalam persusuan Indonesia adalah kambing perah. Salah satu 

keunggulan dari susu kambing yaitu nilai gizinya lebih tinggi dari susu sapi. 
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Susu kambing adalah minuman kaya gizi. Kandungan gizi susu kambing 

tidak kalah dengan susu sapi, selain itu keluhan-keluhan kesehatan yang sering 

ditemui akibat mengonsumsi susu sapi tidak ditemukan pada orang yang 

mengonsumsi susu kambing. Susu kambing bisa menjadi alternatif bagi konsumen 

yang alergi terhadap susu sapi (Susanto dan Budiana, 2005). 

Susu kambing mampu membantu memulihkan kondisi orang yang telah 

sembuh dari suatu penyakit. Hal ini disebabkan protein berfungsi sebagai zat  

pembangun yaitu membentuk jaringan-jaringan baru didalam tubuh dan mengganti 

jaringan tubuh yang rusak dan yang perlu diperbaiki. Lemak merupakan suatu 

komponen yang penting didalam susu. Lemak juga berperan dalam menentukan 

bau, warna dan tekstur pada susu. Kadar lemak susu dipengaruhi oleh hijauan yang 

diberikan, baik tidaknya kadar lemak pada susu dipengaruhi oleh perbandingan 

antara hijaun dan konsentrat yang diberikan, sama halnya dengan lemak susu kadar 

protein susu juga dipengaruhi oleh perbandingan pakan walaupun persentasinya 

kecil. Kadar protein susu lebih ditentukan oleh gen, namun diharapkan komposisi 

pakan dapat membantu dalam meningkatkan kadar protein susu, sehingga 

diperlukan penyusunan bahan  pakan yang tepat untuk menghasilkan kadar lemak 

dan protein susu yang baik. 

    Persoalan dari usaha ternak kambing perah dikarenakan sulitnya para 

peternak menyediakan pakan hijauan yang berakibat kepada pemberian pakan yang 

seadanya. Nutrisi ternak yang tidak tercukupi akan berdampak pada kualitas susu 

kambing khususnya pada kadar lemak dan protein susu.  
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Mengatasi masalah ketersediaan bahan pakan yang semakin sulit dan 

pemberian pakan tanpa memperhatikan kebutuhan nutrisi ternak dapat diatasi 

dengan pembuatan complete feed yang dapat digunakan dalam waktu jangka 

panjang dan memiliki kandungan nutrisi yang cukup bagi ternak. Pembuatan 

complete feed dapat memanfaatkan bahan utama yang digunakan dari limbah 

pertanian yaitu kangkung kering (kangkung kering), bekatul, pollard, kulit ari 

jagung, ampas tahu, bungkil kedelai, dan jagung giling. Kajian yang membahas 

tentang pemberian complete feed guna meningkatkan kualitas susu kambing perah, 

khususnya kadar lemak dan protein dirasakan perlu diangkat sebagai topik yang 

sangat menarik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas masalah yang dapat diidentifikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian berbagai formula complete feed berpengaruh sama 

terhadap kadar lemak susu kambing. 

2. Apakah pemberian berbagai formula complete feed berpengaruh sama 

terhadap kadar protein susu kambing. 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh berbagai complete feed terhadap kadar lemak susu 

kambing perah. 

2. Mengetahui pengaruh berbagai complete feed terhadap kadar protein susu 

kambing perah. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

1. Menambah pengetahuan peneliti terhadap pengaruh berbagai complete feed 

terhadap kadar  lemak dan protein susu kambing perah. 

2. Informasi formula complete feed untuk pakan kambing perah. 

 

 




