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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kambing Perah 

Kambing perah merupakan jenis kambing yang dapat memproduksi susu 

dengan jumlah melebihi kebutuhan untuk anaknya. Kambing perah yang 

dipelihara biasanya adalah kambing lokal seperti Peranakan Etawah (PE). Selain 

kambing Peranakan Etawa kambing lain yang biasa dipelihara didaerah tropis 

adalah kambing saanen (Davendra dan Burn,1994) 

Kambing PE merupakan hasil persilangan antara kambing kacang dengan 

kambing Etawah (Mulyono, 2003). Kambing Peranakan Etawah memiliki sifat 

diantara kedua tetuanya (Joesoep, 1986). Kambing PE mempunyai ciri yaitu 

ukuran tubuh besar atau tinggi, fertilitas tinggi, hidung melengkung ke atas, 

telinga menggantung ke bawah dan sedikit kaku, warna bulu bervariasi dari hitam 

sampai coklat. Bulu pada leher dan pundak kambing PE jantan lebih panjang dari 

kambing PE betina, hanya saja kambing PE betina mempunyai bulu lebih panjang 

pada daerah ekor . Bobot hidup jantan sekitar 40 kg dan betina 35 kg (Mulyono, 

2003). Kambing Etawa diperah 2 kali sehari dengan produksi susu 1 – 1,5 liter. 

2.2 Susu Kambing 

Susu menurut (Buckle et al.1987) didefinisikan sebagai hasil sekresi 

kelenjar mamalia yang menyusui anaknya dan merupakan makanan yang 

sempurna karena sebagai zat gizi yang dibutuhkan manusia tersedia dalam susu. 

Susu yang berasal dari berbagai hewan pada umumnya mengandung unsur 
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komponen yang sama, namun bervariasi dalam komposisi dan sifat fisiknya 

(Rahman et al, 1992). 

  Susu kambing menurut SNI 01-3141-1998 adalah susu yang berasal dari 

ambing induk kambing yang sehat dan diperoleh dengan cara yang benar. Susu 

kambing diyakini banyak orang memiliki khasiat menyembuhkan penyakit 

kuning, asma, eksim (penyakit kulit), migren, bronchitis, TBC, asam urat, 

impotensi dan darah tinggi (Tambing, 2004). Susu kambing mempunyai 

keistimewaan lain yaitu kaya dengan protein, enzim, vitamin A dan mengandung 

anti-artritis (inflamasi sendi). Komponen alami susu kambing terdiri atas air, 

lemak, protein, laktosa dan komponen lainnya yaitu garam, asam sitrat, enzim, 

vitamin gas dan fosfolipid (Spreer ,1998).  

Komposisi susu kambing secara umum tidak berbeda dengan susu sapi dan 

ASI, yang membedakan hanyalah presentase kandungannya saja. Butiran lemak 

susu kambing berukuran 1 sampai 10 milimikron sama dengan susu sapi, namun 

jumlah butiran lemak Susu kambing memiliki ukuran globula – globula lebih 

kecil dibandingkan susu sapi, sehingga lebih mudah dicerna dan tidak 

menimbulkan diare bagi pengkonsumsinya. Warna susu kambingpun secara kasat 

mata berbeda dengan susu sapi, susu kambing lebih putih karena tidak 

mengandung karoten. Beberapa penelitian yang dilakukan para ahli untuk meneliti 

komposisi kimia dalam susu kambing, seperti terlihat pada Tabel 1. berikut ini. 
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Tabel 1. Komposisi Bahan Kimia dalam Susu Kambing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Balai Penelitian Veteriner, Bogor (2008) 

2.3 Kalsium dan Phospor dalam Susu Kambing 

Warna susu segar yang umum ditemukan adalah putih sampai putih 

kekuningan. Warna putih ini diakibatkan dari penyebaran butir – butir lemak, 

protein, kalsium dan kalsium fosfat (Ekawasti, 2006). Kandungan mineral susu 

relatif konstan dan sedikit dipengaruhi oleh pakan. Mineral utama yang 

terkandung dalam susu antara lain : K, Ca, Cl, Na, Mg, dan S juga terdapat 

mineral dalam jumlah kecil Zn, Fe, Cu, I, Br, Bo, Ni, Mn dan Co. Sebagian 

kalsium dan phospor membentuk ikatan kompleks dengan protein dan bersama – 

sama dengan magnesium sebagian tersuspensi dan sebagian lagi dalam larutan, 

sedangkan belerang terdapat dalam asam amino sistin, methionine, kasein dan 

albumin.  Fungsi mineral membantu tubuh untuk tumbuh dan memelihara 

kesehatan, mineral merupakan sebagian dari campuran komponen susu yang 

memberikan rasa asin pada susu (Setyowati, 2013). 

Komposisi kimia Kandungan dalam 

Susu Kambing 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalori (Kal) 

Fosfor (g) 

Kalsium (g) 

Besi (g) 

Vitamin A (IU) 

Niacin (mg) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin B2 (mg) 

Vitamin B12 (mg) 

83 s/d 87,5 

3,6 

4,2 

4,5 

69 

111 

134 

0,05 

185 

0,3 

0,04 

0,04 

0,07 
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Mineral berperan penting bagi tubuh termasuk fungsi enzim, pembentukan 

tulang, pemeliharaan keseimbangan cairan dan transport oksigen. Mineral juga 

membantu tubuh menggunakan karbohidrat, protein dan lemak. Salah satu mineral 

yang sangat terkenal dalam susu adalah kalsium. Kalsium adalah  salah satu 

mineral terpenting yang terkandung di dalam susu. Kalsium berperan dalam 

pembentukan tulang, metabolisme, kontraksi otot, penghantaran syaraf dan 

pembekuan darah. Mineral lain yang terdapat dalam susu yaitu tembaga, zat besi, 

magnesium, mangan, zinc, natrium, fosfor, selenium dan kalium (Nurwantoro dan 

Mulyani, 2003). 

Mineral merupakan kebutuhan tubuh manusia yang mempunyai peranan 

penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, seperti untuk pengaturan kerja enzim-

enzim, pemeliharaan keseimbangan asam-basa, membantu pembentukan ikatan 

yang memerlukan mineral seperti pembentukan haemoglobin. Mineral 

digolongkan atas mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah 

mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari, sedangkan 

mineral mikro dibutuhkan tubuh kurang dari 100 mg sehari. Yang termasuk 

mineral makro antara lain: natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, 

dan sulfur (Almatsier, 2004). 

Kalsium (Ca) dan phospor (P) adalah esensial terutama untuk membangun 

atau membentuk tulang dan gigi yang normal pada ternak yang masih muda dan 

untuk memelihara sistem pertulangan tersebut secara sehat pada ternak yang 

sudah dewasa. Mineral Ca dan P terdapat dalam tubuh dengan perbandingan 2 : 1. 

Bila penggunaan Ca lebih banyak daripada P maka kelebihan kalsium dalam 
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tubuh tidak akan diserap tubuh. Sebaliknya kelebihan fosfor akan mengurangi 

penyerapan kalsium dan fosfor (Tillman et al.,1984). Fosfor mempunyai peranan 

dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Sebagai fosfolipid, fosfor 

merupakan komponen esensial bagi banyak sel dan merupakan alat transport asam 

lemak. Fosfor berperan pula dalam mempertahankan keseimbangan asam-basa 

(Poedjiadi ,2006).Fosfor juga memegang peranan penting dalam reaksi yang 

berkaitan dengan penyimpanan atau pelepasan energi dalam bentuk Adenin 

Trifosfat (ATP) (Almatsier, 2004). 

Penelitian United States Department Agriculture (USDA)  menunjukan 

kandungan kalsium susu kambing lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah 

kandungan kalsium susu sapi dan ASI, yakni kandungan susu kambing sebesar 

134 g dibandingkan dengan susu sapi yang jumlahnya 19 g dan ASI yang 

jumlahnya 32 g (Shodiq dan Abidin 2008). Suplementasi mineral Ca dalam 

bentuk organik dapat meningkatkan ketersediaan sehingga dapat lebih tinggi 

diserap dalam tubuh ternak dan akan sangat membantu mengoptimalkan 

pemanfaatan limbah pertanian, perkebunan dan agroindustri sebagai bahan pakan 

alternatif (Muhtarudin et al.,2003). Fosfor merupakan salah satu mineral yang 

dibutuhkan dengan jumlah lebih kurang 22% dari seluruh mineral yang terdapat 

dalam tubuh. Di dalam tubuh fosfor berada dalam bentuk kalsium fosfat 

(Poedjiadi ,2006). 

Banyak metode yang digunakan untuk mengetahui kadar fosfor antara 

lain: titrasi asam-basa, kalorimetrik, spektrofotometri. Pada penelitian ini yang 



10 
 

dipilih adalah penetapan kadar fosfor dengan metode spektrofotometri sinar 

tampak karena metode ini dapat digunakan untuk kadar yang kecil (Vogel, 1989). 

Faktor – faktor yang mempemgaruhi kalsium dan fosfor susu kambing perah 

adalah 

a. Asam fitat dan asam oksalat 

 Asam fitat dan asam oksalat dapat menurukan absorpsi mineral Ca dengan 

jalan mengikat Ca dan membentuk garam Ca yang tidak larut dalam lumen usus 

halus, sehingga kadar Ca susu yang dihasilkan lebih rendah, bila dibandingkan 

dengan kadar Ca susu yang dihasilkan dari kambing dengan asupan Ca tanpa 

asam oksalat dan asam fitat dalam ransum pakan. 

b. Jumlah kalsium susu 

Kalsium adalah salah satu komponen mineral makro dan menjadi indikator 

keberadaan mineral fosfor dan vitamin D. Jadi kadar kalsium susu berpengaruh 

terhadap kadar phospor susu. 

c. Jenis pakan yang diberikan 

(Kohler,et al 2013) menyatakan bahwa kalsium yang terdapat pada 

legume, lebih besar daripada kalsium rumput, sedangkan phospor rumput lebih 

besar daripada fosfor legume. Ransum Pakan yang diberikan ke ternak kambing 

terdiri dari rumput dan legume yang cukup, maka nutrisi susu yang dihasilkan 

akan mengandung kalsium dan phospor yang cukup pula. 

d. Konsumsi mineral organik 

Konsumsi mineral organik pada hewan laktasi dapat menstimulasi 

produksi dan kualitas susu yang dihasilkan (Hackbart, et al 2010). 
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e. Waktu laktasi 

Awal laktasi terjadi pengurasan mineral dari dalam tubuh, hal ini 

disebabkan mineral diperlukan untuk sintesis air susu, sehingga pada awal laktasi 

kandungan mineral susu lebih tinggi dibandingkan akhir laktasi. Dikemukakan 

oleh (Toharmat dan Sutardi 1985), Intensitas pengurasan akan semakin berkurang 

dengan menurunnya produksi susu sehingga terdapat periode penimbunan mineral 

dalam tubuh. 

f. Kurangnya asupan mineral makro dan mikro dalam pakan ternak 

Unsur mineral makro seperti Ca, P, Mg, Na dan K berperan penting dalam 

aktivitas fisiologis dan metabolisme tubuh. Sedangkan unsur mineral mikro 

seperti Fe, Cu, Zn, Mn, dan Co diperlukan dalam sistem enzim. Sehingga asupan 

mineral makro dan mikro harus cukup karena mineral makro dan mikro berperan 

penting dalam aktivitas fisiologis, metabolisme, dan diperlukan dalam sistem 

enzim untuk mensintesis mineral – mineral dalam susu. 

2.4 Complete feed 

Yani (2001) mengemukakan bahwa pakan komplit adalah campuran bahan 

pakan termasuk hijauan sumber serat kasar dengan proporsi yang seimbang yang 

diolah dan dicampur menjadi campuran yang seragam dengan kandungan nutrien 

yang sesuai dengan kebutuhan ternak. 

Yani (2001) bahwa keuntungan pembuatan pakan komplit diantaranya 

meningkatkan efisiensi dalam pemberian pakan, hijauan dengan palatabilitas 

rendah setelah dicampur dengan konsentrat dapat mendorong meningkatnya 

konsumsi, untuk membatasi konsumsi konsentrat, mudah dalam pencampuran 
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antara hijauan dan konsentrat, memudahkan ternak menjadi kenyang dan 

mengurangi debu pada pakan. 

Ternak yang mendapatkan protein ransum lebih tinggi akan mempunyai 

pertambahan bobot badan yang lebih tinggi dan lebih efisien dalam menggunakan 

pakan (Weston,1982). Kebutuhan kambing akan bahan pakan sangat tergantung 

dari kondisi fisiologis kambing tersebut, secara umum kambing membutuhkan 

hijauan segar sebanyak 10% dari berat badan atau berat hidupnya.Kebutuhan 

protein tertinggi diperlukan saat ternak berada pada status pertumbuhan awal, 

melahirkan dan awal laktasi (Preston dan Leng, 1987).  

2.5 Hipotesis  

 Berdasarkan pada tinjauan teori, penelitian terdahulu, maka dugaan 

sementara penelitian ini adalah :  

A. Penggunaan berbagai formula pakan complete feed tidak berpengaruh 

nyata terhadap kadar kalsium dan phospor susu kambing perah. 

 


