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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah susu yang diproduksi setiap tahun selalu belum mampu 

memenuhi permintaan susu nasional. Produksi susu segar Indonesia tergolong 

masih kurang dibandingkan dengan negara tetangga. Kemampuan produksi susu 

dalam negeri yang masih rendah tersebut menghendaki perlunya optimalisasi 

potensi ternak perah dan tidak hanya mengandalkan sapi perah saja. Dalam 

perkembangan kambing PE dijadikan juga sebagai ternak penghasil susu yang 

potensial. 

Kambing Peranakan Etawa (PE) merupakan ternak kambing yang sudah 

menyebar diseluruh pedesaan di Indonesia dan sudah dikenal sebagai ternak 

penghasil susu dan daging. Secara umum produktivitas kambing PE sangatlah 

beragam dengan produksi susu sekitar 0,45 – 2,2 liter/ekor/hari (Obst dan 

Napitupulu, 1984; Budi, 2002; Adriani et al, 2003). Beragam produksi susu 

disebabkan oleh rendahnya kualitas pakan yang diberikan, tentunya ini dapat 

diatasi dengan memberikan formula pakan yang efektif dan penambahan pakan 

konsentrat yang cocok terhadap kambing PE supaya produksi susu yang di 

hasilkan tetap baik. 

Pakan ternak merupakan salah satu komponen paling penting pada dunia 

industri peternakan karena fungsinya selain dapat memelihara tubuh baik untuk 

kebutuhan reproduksi maupun produksi. Keuntungan ekonomi dari industri 

peternakan juga dipengaruhi oleh biaya yang digunakan untuk menyediadan 
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bahan pakan ternak. Biaya pakan dalam industri peternakan akan berdampak besar 

pada keberhasilan usaha peternakan. Maka dari itu pada penelitian ini akan 

mencari formula complete feed yang memiliki nilai ekonomi serendah mungkin 

tetapi tetap tidak menurunkan nilai produksi dari suatu ternak.Hijauan merupakan 

bagian dari tanaman yang mengandung serat kasar sekitar 18%, sementara 

konsentrat memiliki kandungan serat kasar kurang dari 18% dan mudah dicerna 

(Murtidjo, 1993). 

Penggunaan limbah sebagai formula pakan yang digunakan oleh para 

peternak tentu menguntungkan dari segi ekonominya, tetapi belum tentu bisa 

meningkatkan produksi susu pada ternak kambing perah itu sendiri. Penggunaan 

formula pakan dari limbah pertanian tersebut masih perlu diteliti kembali 

kandungan serta tingkatkan pengaruhnya terhadap kesukaan ternak serta produksi 

susu pada kambing perah. 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, 

diantaranya : 

1) Apakah berbagai formula complete feed berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan kambing PE ? 

2) Apakah berbagai formula complete feed berpengaruh terhadap 

produksi susu kambing PE ? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini, meliputi : 
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1) Untuk mengetahui pengaruh berbagai formula complete feed terhadap

konsumsi pakan kambing PE.

2) Untuk mengetahui pengaruh berbagai formula complete feed terhadap

produksi susu kambing PE.

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini, meliputi : 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran

dalam pemilihan complete feed yang ekonomis serta mampu

meningkatkan produksi susu dan konsumsi pakan pada kambing PE.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki formula complete

feed dan diaplikasikan pada kebutuhan pakan peternak kambing PE.


