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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Susu merupakan cairan yang bernilai gizi tinggi, baik untuk manusia 

maupun hewan muda dan cocok untuk media tumbuh mikroorganisme karena 

menyediakan berbagai nutrisi. Dimana tingkat konsumsi susu masyarakat 

Indonesia mencapai 10,47 liter per tahun (Anggorodi, 2001). Konsumsi susu 

tersebut meningkat dari tahun ke tahun, tetapi produksi susu nasional belum 

mampu mencukupi kebutuhan. Sedangkan produksi susu sapi dalam negeri 

sampai saat ini baru mencapai sekitar 679 ribu ton pertahun dan hanya mampu 

memenuhi 26 persen kebutuhan konsumsi susu nasional. Kondisi ini 

memungkinkan akan terus seperti ini jika tidak ada gerakan atau inovasi dalam 

usaha meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya 

mengkonsumsi susu (Sudjatmogo, 2008). 

Susu kambing merupakan salah satu alternatif minuman kesehatan selain 

susu sapi. Susu kambing memiliki beberapa perbedaan karakteristik dari susu 

sapi, yaitu warnanya lebih putih, globula lemak susunya lebih kecil sehingga 

lemak susu kambing lebih mudah dicerna, dan dapat diminum oleh orang yang 

alergi terhadap susu sapi, menderita intoleransi laktosa, atau untuk orang-orang 

yang mengalami berbagai gangguan pencernaan. Menurut Mukhtar (2006), Susu 

kambing memiliki keunggulan tersendiri karena mengandung nilai gizi yang 

sangat tinggi yaitu protein 3,4 persen, lemak 4,1 persen, karbohidrat 5,2 persen, 

kalsium 120 mg/100 gram dan berbagai macam vitamin. 
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Kandungan nutrisi dalam susu kambing sangat bermanfaat bagi tubuh, 

karena kandungan susu kambing mudah diserap bagi tubuh. Susu kambing belum 

dikenal secara Iuas seperti susu sapi padahal memiliki komposisi kimia yang 

cukup baik (kandungan protein 4,3% dan lemak 2,8%) relatif lebih baik 

dibandingkan kandungan protein susu sapi dengan protein 3,8% dan lemak 5,0% 

(Sunarlim dkk, 2002). Disamping itu dibandingkan dengan susu sapi, susu 

kambing lebih mudah dicerna, karena ukuran molekul lemak susu kambing lebih 

kecil dan secara alamiah sudah berada dalam keadaan homogen (Sunarlim dkk, 

2002). 

Kandungan gizi susu kambing dapat meningkatkan pertumbuhan bayi dan 

anak-anak serta membantu keseimbangan proses metabolisme, mendukung 

pertumbuhan tulang dan gigi, membantu pembentukan sel darah merah dan 

jaringan tubuh. Baik bagi wanita dewasa untuk mengembalikan zat besi setelah 

haid, kekurangan darah (anemia), kehamilan serta pendarahan setelah melahirkan. 

Kandungan mineralnya memperlambat proses pengeroposan tulang (osteoporosis) 

(Sutama, 2003). 

Usaha budidaya kambing perah di wilayah Kota Batu saat ini, dilakukan 

secara intensif dengan di kandangkan secara tetap (tidak digembalakan). Pakan 

hijauan biasanya masih menggunakan hijauan ramban dengan berbagai kendala 

antara lain ketersediaan hijauan yang tidak kontinyu, jumlah yang disajikan 

bervariasi sesuai kehendak peternak, kualitas yang disajikan tidak terjamin karena 

tidak didasarkan atas kebutuhan ternak sesuai dengan fisiologisnya, dan pengaruh 

musim terutama pada musim kemarau terjadi kesulitan hijauan yang berdampak 

pada rendahnya produksi susu dan nilai gizi susu. Pakan konsentrat yang 
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diberikan oleh peternakpun bervariasi tergantung dari ketersediaan diantaranya 

ampas tahu, polard, ampas kedele, gamblong dan bekatul, serta jagung. 

Kadungan mineral dalam susu tersebut erat kaitanya dengan jenis dan kadar 

pakan yang dikonsumsi, karena kambing perah tidak mampu menghasilkan 

sendiri mineral dalam susu tersebut dan harus dibantu dengan suplemen dari 

pakan untuk dapat mengolah mineral-mineral pakan yang di konsumsi menjadi 

komposisi susu yang dihasilkan oleh kambing perah tersebut. Kandungan mineral 

dalam susu adalah hasil dari pakan yang dikonsumsi dan kondisi fisik dari 

kambing perah tersebut. Semakin baik dan proporsional pakan yang diberikan 

maka semakin baik pula kualitas susu yang dihasilkan khususnya kandungan Ca 

dan P. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang  kandungan mineral Ca dan P 

susu kambing dari barbagai peternak yang ada di Kota Batu. 

1.2   Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam  penelitian ini adalah bagaimana kandungan 

mineral Ca dan P pada susu kambing Peranakan Etawa di usaha peternakan 

kambing perah di kota Batu? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan mineral Ca 

dan P dalam susu kambing Peranakan Etawa di usaha peternakan kambing perah 

di kota Batu. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

peternak, maupun bagi pihak yang membutuhkan mengenai studi kandungan 

mineral Ca dan P susu kambing Peranakan Etawa. 


