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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan minuman yang istimewa bagi manusia karena kelezatan 

dan komposisinya yang ideal ( mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh 

tubuh). Zat makanan di dalam susu dapat diserap oleh darah dan dimanfaatkan 

oleh tubuh. Susu yang dikenal dipasaran adalah susu sapi. Susu kambing memiliki 

kandungan nutrisi lebih baik jika dibandingkan susu sapi, hanya karena faktor 

harga dan ketersediaan susu kambing yang mempengaruhi konsumsi susu 

kambing. 

Kebutuhan bahan baku susu segar dalam negeri untuk susu olahan dalam 

negeri saat ini sekitar 3,3 juta ton per tahun, dengan pasokan bahan baku segar 

dalam negeri 690 ribu ton per tahun (21 persen) dan sisanya sebesar 2,61 juta ton 

(79 persen) (Jurnal Nasional). Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya produksi 

susu dari ternak lokal dan juga produsen luar negeri masih melirik Indonesia 

sebagai pasar susu yang besar, karena tingginya jumlah penduduk Indonesia. 

Tingginya persentase import, menunjukan peluang besar bagi para peternak yang 

bergerak dibidang persusuan, terutama susu kambing, karena masih sangat sedikit 

peternak yang bergelut dibidang persusuan kambing. Nilai nutrisi yang tinggi 

pada susu kambing mampu memberikan kontribusi perbaikan gizi bagi 

masyahrakat Indonesia. Kelemahan dipersusuan susu kambing, yakni tinggi nya 

harga susu kambing, yang menyebabkan tidak terjangkauanya masyahrakat 

kalangan kecil untuk membelinya. 
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Kandungan nutrisi susu kambing perah mempunyai nilai nutrisi yang 

tinggi, baik protein, lemak, dan mineral (kalsium, potasium, magnesium,phospor, 

dan mangan) dibandingkan dengan susu sapi. Susu kambing mengandung 

protein(g) 3,6 lemak(g) 4,2 phospor(g) 111 dan kalsium(g) 134 sedangkan susu 

sapi mengandung protein(g) 3,3, lemak(g) 3,3, phospor (g) 93 kalsium(g) 19, 

(Shodiq dan Abidin, 2008) 

Pakan yang dikonsumsi oleh ternak berpengaruh terhadap kualitas dan 

kuantitas susu yang dihasilkan, karena zat – zat yang terdapat pada susu serta 

tinggi rendah nya produksi susu yang paling dominan dipengaruhi oleh nutrisi 

yang diberikan, seperti protein, lemak, vitamin dan mineral. Oleh karena itu untuk 

memperbaiki kualitas dan kuantitas susu diperlukan pakan yang berkualitas, baik 

hijauan maupun konsentrat.  

Banyak masalah yang dihadapi oleh peternak  untuk mendapatkan pakan 

yang berkualitas, diantaranya semakin mahalnya harga bahan pakan konsentrat 

tetapi kandungan nutrisi belum mencukupi atau tidak seimbang. Pakan yang 

diberikan tidak optimal untuk berproduksi, selain itu kualitas hijaun yang 

diberikan juga rendah akan nutrisi, dikarenakan para peternak tidak 

mempertimbangkan waktu potong hijauan yang tepat. hal tersebut dipengaruhi 

oleh sumberdaya manusia yang rendah (pengetahuan), masalah yang terakhir 

adalah kondisi iklim Indonesia.  

Indonesia merupakan Negara yang ber iklim tropis, yakni 6 bulan musim 

kemarau dan 6 bulan musim hujan. Saat musim hujan didapatkan hijauan yang 

melimpah dan ketika musim kemarau cenderung sulit untuk mendapatkan hijauan, 
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sehingga kebutuhan nutrisi untuk ternak tidak bisa stabil. Oleh karena itu 

dibutuhkan teknologi yang bisa mengatasi permasalahan diatas, salah satu nya 

melalui teknologi pakan complete feed dengan bahan limbah sehingga didapatkan 

harga pakan yang murah serta berpengaruh sama terhadap produksi dan kualitas. 

Kota Batu mempunyai potensi kambing perah yang baik, karena didukung 

oleh berbagai faktor diantaranya faktor suhu, ketinggian tempat, dan kelembaban 

udara. Faktor tersebut sangat mendukung dalam budidaya kambing perah, 

terutama jenis peranakan etawa (PE), karena selain habitatnya didaerah tropis juga 

kondisi iklim kota batu sangat mendukung untuk budidaya ternak perah, karena 

tingkat produksi ternak perah akan meningkat pada kondisi suhu rendah jika 

dibandingkan suhu tinggi.  

Potensi lain yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ternak 

kambing perah di Kota Batu adalah sumber pakan, limbah hasil olahan pembuatan 

tempe dan tahu, selain mempunyai harga yang murah ampas tahu dan ampas 

kedelai mempunyai kandungan nutrisi yang kaya protein dan lemak, sehingga 

cocok digunakan sebagai pakan penyusun complete feed.  

Complete feed adalah pakan yang disusun dari berbagai bahan pakan 

seperti pollard, rendeng kangkung, jagung, ampas tahu yang kaya nutrisi. Pakan 

complete feed yang memberikan pengaruh sama terhadap kualitas dan kuantitas 

susu, tetapi dengan harga murah, sehingga perlu di teliti lebih lanjut untuk 

mengetahui pengaruh berbagai formula pakan Complete feed yang diberikan 

terhadap kandungan kalsium dan phospor susu kambing perah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut  

A. Apakah ternak kambing perah yang diberikan pakan complete feed yang 

berbeda menghasilkan kadar kalsium dan phospor susu yang relatif sama. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut  

A. Untuk mengetahui pengaruh berbagai pakan Complete feed terhadap kadar 

kalsium dan phospor susu kambing perah. 

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut 

A. Ditemukannya formula Complete feed yang mempunyai pengaruh 

terhadap kandungan kalsium dan phospor susu kambing perah. 

B. Ditemukannya formula Complete feed yang murah untuk kambing perah 

 

 

 

 


