
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kambing  perah  merupakan  komoditas  yang  kemungkinan  mempunyai

prospek  cerah  di  Indonesia.  Kambing  perah  yang  banyak  dikembangkan  di

Indonesia umumya kambing Peranakan Etawah (PE), yang umumnya masih lebih

dominan  sebagai  sumber  daging  dibandingkan  dengan  sumber susu.  Susu

kambing belum dikenal secara luas 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% .

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.

Kualitas hijauan di daerah tropis adalah rendah yang disebabkan oleh sifat

pertumbuhan yang cepat sehingga cepat berbunga dan berbiji yang mengakibatkan

kandungan  serat  kasar  tinggi.  Karena  ketersediaan  karbohidrat  mudah  terlarut

pada  hijauan  adalah  rendah maka, suplementasi  konsentrat  yang  mengandung

campuran bahan-bahan sumber energi, protein  serta mineral (mikro dan makro)

merupakan salah satu solusi untuk dapat meningkatkan produksi dan kualitas air

susu. Konsentrat diharapkan dapat bertindak sebagai sumber karbohidrat mudah

terlarut, protein lolos degradasi, dan sebagai sumber glukosa untuk bahan baku

produksi susu.

Pakan  berfungsi  untuk  memenuhi kebutuhan  ternak  baik  untuk hidup

pokok, pertumbuhan,   reproduksi   dan  produksi.   Tiga faktor  penting dalam

kaitan   penyediaan hijauan   bagi   ternak   ruminansia   adalah ketersedian pakan

harus  dalam  jumlah  yang  cukup,  mengandung  nutrien  yang  baik,  dan

berkesinambungan sepanjang tahun. Ketersediaan hijauan umumnya  berfluktuasi

mengikuti  pola  musim,  dimana  produksi hijauan melimpah  di  musim  hujan

dan sebaliknya  terbatas  di musim  kemarau. Tanaman  jagung  tidak  selalu

tersedia  di  suatu  daerah  sepanjang tahun. Pada musim panen, tanaman jagung

tersedia dalam jumlah besar sedangkan pada waktu tertentu jagung tidak ditanam
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oleh petani. Apabila tidak  diawetkan,  dapat  terjadi  langkanya  makanan  ternak

di lapangan yang  dapat  menimbulkan  kelaparan  bagi  ternak.

Kangkung kering (Ipomoea aquatica Forsk.)  adalah salah satu alternatif

pengganti sebagai pakan hijauan untuk kambing perah. Kangkung kering (rendeng

kangkung) jenis ini merupakan rumput yang dikeringkan dimaksudkan agar tidak

busuk bilamana di simpan dalam waktu yang lama, kangkung kering sangat bagus

untuk penggemukan dan kambing laktasi karena memiliki kandungan protein dan

serat yang sangat baik. Kangkung kering sebagai   sumber   protein dan   memiliki

palatabilitas  tinggi  untuk  ternak  kambing. Untuk kangkung kering, kandungan

proteinnya  bisa  mencapai  17% (Agus,  2010).  Sehingga  pakan  tersebut  baik

digunakan  kepada  ternak  kambing  perah,  karena  kandungan  proteinnya  bisa

meningkatkan kualitas dan produksi susu ternak kambing perah.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  produksi  dan

kualitas susu kambing perah yang diberi  pakan tebon jagung dengan substitusi

kangkung kering (Ipomoea aquatica Forsk.).

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produksi dan kualitas susu

kambing perah yang diberi pakan tebon jagung dengan substitusi kangkung kering

(Ipomoea aquatica Forsk.).

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain :

1. Sebagai informasi manfaat kangkung kering sebagai pakan substitusi

pada kambing perah.

2. Memberikan tambahan informasi tentang alternatif pengganti hijauan

untuk pakan kambing perah.
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1.5.       Kerangka Pikir

Gambar 1.  Kerangka pikir penelitian

1.6.       Hipotesis

Pemberian  tebon  jagung  yang  di  substitusi  kangkung  kering  (Ipomoea

aquatica Forsk.) berpengaruh terhadap produksi dan kualitas susu kambing perah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kambing Peranakan Etawah (PE)

Kambing  merupakan  hewan  memamah biak yang  berukuran sedang.

Kambing liar jantan maupun betina memiliki sepasang  tanduk,  namun  tanduk

kambing  jantan  lebih  besar.  Pada  umumnya kambing memiliki jenggot, dahi

cembung, ekor agak ke atas, dan berbulu lurus dan kasar. Panjang tubuh kambing

liar, adalah 1,3-1,4 m, dengan panjang ekor 12-15 cm. Bobot  badan  kambing

betina  berkisar  50-55  kg,  sedangkan  kambing  jantan  dapat mencapai  120  kg.

Bangsa  kambing  dibedakan  menjadi  tipe  pedaging  dan  tipe penghasil susu

(Admin, 2007).  

Menurut  Blakely  dan Bade (2000)  ukuran  tubuh  kambing  perah  hanya

sepersepuluh dari sapi, ukuran kecil dari kambing ini memudahkan pemeliharaan

dan dapat dipelihara dalam skala kecil  maupun dalam skala  industri.  Kambing

perah  dikembangbiakan  dan  diseleksi  untuk  menghasilkan  susu  dalam jumlah

banyak.  Kambing  memiliki  karakteristik  yang  unik  dalam memproduksi  susu.

Bila sapi memiliki empat puting dan empat ambing yang terpisah, maka kambing

hanya memiliki dua ambing dan dua puting saja. 

              

(1)                                                (2)

              Gambar 2. Ambing sapi (1) dan ambing kambing (2)

Kambing  perah  sangat  efisien  dalam  memproduksi  susu.  Tujuh  ekor

kambing dapat menghasilkan susu yang sama banyaknya dengan produksi satu

ekor sapi perah, tetapi jumlah pakan 10 ekor kambing akan sama dengan jumlah

pakan satu ekor sapi (Blakely dan Bade, 2000).
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Kambing PE merupakan kambing hasil persilangan antara kambing lokal

Indonesia  dengan kambing lokal  dari  India,  yaitu  antara  kambing Kacang dan

kambing Etawah, sehingga memiliki sifat diantara kedua tetua kambing tersebut

(Atabany, 2001).

Kambing PE termasuk kambing dwiguna, yaitu sebagai penghasil daging

dan  susu  (Banarjee,  2002).  Warna  bulu  kambing  ini  tidak  seragam,  biasanya

berwarna belang putih, merah atau coklat.  Bobot badan jantan dewasa berkisar

antara 68-90 kg dan betina 45-65 kg. Panjang daun telinga 31-40 cm dengan lebar

7-13 cm dan telinga melipat  serta terkulai  dengan bagian pangkal menguncup.

Profil  muka  cembung  dengan  rahang  atas  lebih  pendek  dari  rahang  bawah.

Ukuran ambing besar dengan puting berbentuk botol. Kaki berukuran panjang dan

terdapat rambut panjang terutama pada bagian paha belakang. Kambing Etawah

digunakan secara luas untuk meningkatkan mutu kambing asli yang lebih kecil

diberbagai negara seperti Malaysia dan Indonesia. Menurut Devendra dan Burns

(2001),  produksi  susu  kambing  Etawah  berkisar  1,5-3,5  kg  per  ekor  per  hari

dengan kadar lemak 5,2% atau 200-262 kg selama masa laktasi sekitar 261 hari. 

2.2. Keberadaan Kambing di Indonesia 

 Ternak  kambing  tersebar  luas  di  daerah  Indonesia  seperti  kambing

Kacang, Etawa, Jawarandu dan Saenen. Hal inim  dikarenakan kambing tersebut

memiliki  sifat  toleransi  tinggi  terhadap  bermacam-macam  hijauan  pakan

ternak,  rerumputan dan  dedaunan. Kemampuan  adaptasi  kambing  yang  luas

memungkinkan   kambing  dapat   hidup   berkembang   biak   dalam  berbagai

keadaan  lingkungan.  Domestikasi  kambing  terjadi  sejak  zaman  purba  di

Asia  Tenggara.  Manusia  bermigrasi  pada  zaman  prasejarah  bersama  ternak

kambing  dan  ternak  lain  dari  pusat-pusat domestikasi kambing (Sudono dan

Abdulgani,  2002).  Ternak  kambing  yang  dipelihara  peternak  untuk  di  ambil

susunya  adalah  kambing  Peranakan  Etawah  (PE).  Menurut  Saleh  (2004),

keberadaan ternak kambing di Indonesia dimanfaatkan sebagai ternak perah dan

ternak pedaging.
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2.3. Susu dan Kualitas Susu Kambing Perah

Rahman et al. (2003) menyatakan bahwa secara kimia,susu didefinisikan

sebagai emulsi  lemak dalam air  yang mengandung gula,  garam-garam, mineral

dan protein dalam bentuk suspensi koloidal. Saleh (2004) menyatakan bahwa air

susu merupakan bahan makanan yang istimewa bagi manusia  karena kelezatan

dan komposisi gizi yang ideal dan mengandung semua zat yang dibutuhkan tubuh.

Semua  zat  makanan  yang  dikandung air  susu dapat  diserap  dan dimanfaatkan

tubuh. Sebagai bahan makanan/minuman, susu mempunyai nilai gizi yang tinggi,

karena mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan tubuh seperti  kalsium,

fosfor, vitamin A, vitamin B dan riboflavin dalam jumlah tinggi. Komposisi gizi

(protein, mineral dan vitamin yang tinggi) yang mudah dicerna menjadikan susu

sebagai  sumber  bahan  makanan  yang  fleksibel,  sehingga  dapat  memenuhi

keinginan dan selera konsumen. 

SNI 01-3141-1998 (Badan Standarisasi Nasional, 1998) susu segar adalah

susu yang berasal dari ambing induk kambing sehat dan diperoleh dengan cara

yang benar, yakni dengan cara sebagai berikut :

 Dilakukan pada waktu yang tetap, misalnya 2 kali sehari, pagi dan sore. 

 Bersihkan dulu tangan pemerah dengan sabun.

 Cucilah puting dan kambing dengan air hangat, dilap dengan kain halus. 

 Hindari air susu tertinggal dalam puting, oleh karena itu susu harus habis

diperah, untuk mengetahuinya adalah dengan jalan menyentuh atau sedikit

menggoyangkan kambing.

 Dalam melakukan pemerahan hal-hal yang harus diketahui oleh peternak

adalah masa produksi kambing berlangsung antara 7-8 bulan, mulai sejak

kambing sudah melahirkan anak yang disebut masa laktasi. 

 Antara  2-3  bulan  sebelum  kambing  melahirkan  pemerahan  harus

dihentikan,  maksudnya  untuk  menjaga  kesehatan  induk  kambing  dan

persiapan kelahiran anaknya. 

 Untuk menghindari  bau-bauan yang lain  maka pemerahan  dilakukan  di

tempat khusus yaitu ruang untuk memerah.
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Susu  kambing  merupakan  hasil  sekresi  dari  ambing  kambing  sebagai

makanan  anaknya.  Clark  (2001)  menyatakan  bahwa  komposisi  susu  kambing

lebih lengkap dalam hal kandungan protein, lemak, vitamin (A, B kompleks, C)

dan mineral (kalsium, fosfor, magnesium, potassium dan tembaga) dibandingkan

dengan  susu  sapi  dan  susu  manusia.  Menurut  Devendra  dan  Burn  (2001)

kandungan protein susu kambing lebih tinggi dibandingkan dengan susu manusia

dalam kaitannya dengan jumlah kalori. Energi total yang dikandung dalam susu

kambing sebanyak 50% berasal dari lemak, dan masing-masing 25% dari laktosa

serta  protein  sedangkan proporsi  dalam susu manusia  adalah  55% dari  lemak,

38% laktosa dan 7% dari protein. Komposisi susu kambing secara umum dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Susu Kambing per 100 g 

Komposisi Jumlah Satuan

Air 87 g
Energi 68 kkal
Energi 288 kj
Protein 3,4 g
Total Lemak 3,8 g
Karbohidrat 4,4 g
Serat 0 g
Ampas 0,8 g
Mineral 
Kalsium (Ca) 133 mg
Besi (Fe) 0,05 mg
Magnesium (Mg) 13,97 mg
Fosfor (P) 110 mg
Potassium (K) 204 mg
Sodium (Na) 49 mg
Seng (Zn) 0,3 mg
Tembaga (Cu) 0,04 mg
Mangan (Mn) 0,018 mg
Selenium (Se) 1,4 mcg
Vitamin 
Vitamin C 1,29 mg
Thiamin 0,048 mg
Riboflavin 0,138 mg
Niacin 0,227 mg
Sumber: Moeljanto dan Wirjantan (2002) 
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2.4.   Faktor  –  faktor  yang  Mempengaruhi  Produksi  dan  Kualitas  Susu
Kambing

Kambing  PE berpotensi  sebagai  ternak  penghasil  susu,  tetapi  produksi

susu yang dihasilkan  masih  beragam.  Produksi  susu  kambing  dipengaruhi

oleh   beberapa   faktor   antara   lain   faktor  genetik,   ketinggian   tempat

(temperatur),   tatalaksana  pemeliharan  dan  periode  laktasi.   Produksi  susu

yang  tinggi  pada  induk  sedang  laktasi  selama  bulan  pertama  berpengaruh

terhadap  bobot tubuh  induk  dan  dapat  mengakibatkan  penurunan  produksi

susu  selama  bulan  pertama  setelah  melahirkan  (berkisar  antara  15  -  16  %).

Puncak  produksi  susu  kambing  PE  terjadi  pada  rentang  waktu antara minggu

ke 3 - 4 pada masa laktasi dan akan menurun perlahan antara minggu ke 11 -12

pada masa laktasi berakhir (Puguh, 2013).

Menurut  Sidik  (2003),  bahwa  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi

kuantitas dan  kualitas produksi  susu  diantaranya  adalah  bulan  laktasi,  masa

laktasi  dan  bangsa,  serta  kualitas  pakan. Produksi susu akan mencapai optimal

jika pakan yang diberikan dan dikonsumsi oleh kambing jumlah dan kualitasnya

cukup.

2.5. Pakan Kambing

Menurut  Sofyan  et  al.  (2000),  bahan  makanan  ternak  dapat  dibagi  ke

dalam dua  golongan  berdasarkan  kandungan  serat  kasar,  yaitu  bahan  penguat

(konsentrat) dan hijauan. Konsentrat adalah satu atau campuran bahan makanan

ternak  yang  banyak  mengandung  zat  makanan  utama  (protein,  lemak,  atau

karbohidrat)  dan mempunyai  serat  kasar kurang dari  18%. Hijauan adalah satu

atau campuran makanan ternak yang mempunyai kadar serat kasar lebih besar dari

18%.  Bahan  pakan  alami  untuk  ternak  ruminansia  adalah  hijauan,baik  berupa

rumput-rumputan maupun leguminosa.  Negara tropis dengan suhu tanah cukup

panas,  rumput-rumputan  dapat  tumbuh  sepanjang  tahun.  Iklim  Tropis  hanya

terbagi  menjadi  musim hujan dan kemarau.  Puncak produksi  biasanya  dicapai

pada  saat  musim  hujan.  Komposisi  nutrisi  hijauan  makanan  ternak  sangat

bervariasi dan tergantung pada banyak hal, diantaranya adalah spesies tanaman,

umur tanaman, iklim dan pemupukan.
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2.5.1. Tebon Jagung

Tebon jagung yang dimaksud disini adalah tanaman jagung yang sengaja

ditanam untuk pakan ternak. Tanaman jagung dipanen pada umur tertentu berikut

buahnya,  karena  dalam  buahnya  inilah  salah  satu  bagian  yang  kandungan

nutrisinya tinggi. Jadi bukan tebon jagung yang berupa batang dan daun tanaman

jagung sisa limbah pemanenan jagung (Budiono, 2015).

Tebon jagung adalah  hijauan sumber  serat  kasar  yang memiliki  tingkat

kecernaan sangat baik dibandingkan dengan hijauan jenis rumput pada umur yang

sama.  Kuncinya  semakin muda tanaman,  tingkat  kecernaannya umumnya lebih

tinggi sehingga lebih disukai ternak.

Tabel 2. Kandungan nutrisi tebon jagung

Jenis Pahan      BK(%)         PK(%)         LK(%)         SK(%)    TDN(%)

Tebon jagung 34-56        91,1              10,7             2,1               30,5           59

Tebon jagung 56-70        92,2               9,9             1,9               29,6         54,3

Tebon jagung 99-112      91,3               9,2             2,3               25,7         49,6

Sumber : Atabany (2002)

Tabel kandungan nutrisi tebon jagung diatas dibedakan dengan 3 tingkat

umur  pemotongan  yang  berbeda-beda.  Makin  tua  tebon  jagung dipotong  akan

semakin  jelek  tingkat  kecernaannya  hal  ini  berkaitan  erat  dengan  kandungan

ligninnya yang semakin tinggi.

2.5.2. Kangkung Kering

Kangkung  kering  adalah  salah  satu  alternatif  pengganti  sebagai  pakan

kambing perah. Kangkung kering (rendeng kangkung) jenis ini merupakan rumput

yang dikeringkan dimaksudkan agar tidak basi bilamana di simpan dalam waktu

yang lama, kangkung kering sangat baik untuk penggemukan dan kambing laktasi

karena memiliki kandungan protein dan serat yang sangat baik. Kangkung kering

(Ipomoea    aquatica Forsk.)  sebagai    sumber    porotein  dan    memiliki

palatabilitas  tinggi  untuk  ternak  kambing. Untuk kangkung kering, kandungan

protein kasarnya  dapat mencapai 17%. Sehingga pakan tersebut baik digunakan

kepada ternak kambing perah, karena kandungan proteinnya dapat meningkatkan

kualitas  dan  produksi  susu  ternak  kambing  perah. Hal  tersebut  sesuai  dengan
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pendapat Anonymous (2015), yang menyatakan bahwa kandungan protein kasar

kangkung kering sekitar 17% sehingga baik untuk dijadikan pakan ternak. Catatan

penting, bahwa kangkung kering yang dibuat sebagai pakan ternak bukan berasal

dari kangkung yang tumbuh di empang atau di sungai-sungai.

Tabel 3. Kandungan nutrisi kangkung kering (100% BK)

Jenis Pakan BK    Abu       PK         LK SK

Kangkung kering 89,68    6,46       12,28      2,76        26,17  

Sumber : Agus (2010)

Pembuatan  rendeng  kangkung  ternyata  sederhana.  Petani  menanam

kangkung  dengan  jarak  yang  dempet  di  lahan  yang  tidak  perlu  air  sampai

menggenang.  Kemudian  dibiarkan  tanaman  itu  menjalar  hingga  tua  (berbunga

putih  dan  kekuning-kuningan  daunnya).  Setelah  tua,  baru  dipanen.  Kangkung

tersebut dipotong hingga sampai akarnya, kemudian dibiarkan begitu saja di lahan

tersebut hingga kering (Agus, 2010).
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.    Tempat Penelitian 

1. Laboratorium  Nutrisi  Dan  Makanan  Ternak,  Fakultas  Peternakan,

Universitas Brawijaya.

2. Peternakan Susu Kambing Perah Agus Farm.

3.2.     Materi Penelitian

1. Kambing Peranakan Etawah (20 ekor)

2. Kangkung kering (Ipomoea aquatica Forsk.)

3. Tebon Jagung (Zea Mays)

4. Bahan konsentrat jadi kambing perah 

5. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisa proksimat

3.3.      Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan percobaan dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan,

dengan perlakuan sebagai berikut :

P1 =  50% Tebon jagung + 50% Konsentrat = kontrol

P2 =  45% Tebon jagung + 5% Rendeng kangkung   + 50% Konsentrat 

P3 =  40% Tebon jagung + 10% Rendeng kangkung + 50% Konsentrat

P4 =  35% Tebon jagung + 15% Rendeng kangkung + 50% Konsentrat

Pakan  yang  diberikan  pada  kambing  perah  yang  sedang  laktasi  ini

menggunakan  pakan sumber serat berupa tebon jagung dan rendeng kangkung

kering  sebagai  pengganti  (substitusi)  sebagian   tebon jagung  serta  konsentrat

yang sudah di formulasi sesuai kebutuhan penelitian. Proporsi antara sumber serat

(tebon jagung dan rendeng kangkung kering)  dan konsentrat  sebesar  50% BK

sumber serat dan 50% BK konsentrat. Substitusi  tebon jagung dengan rendeng

kangkung  maksimum sebesar 15%.
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3.4. Tahapan Penelitian

3.4.1. Pra Penelitian

1. Mencari kambing perah yang laktasi sebanyak 20 ekor. 

2. Memberikan kode pada sampel dan kandang kambing perah.

3.4.2. Penelitian

1. Masa Adaptasi terhadap kandang, pakan dan lingkungan.

2. Masa Prelim dimana kambing sudah diberi pakan sesuai perlakuan.

3. Masa koleksi data penelitian :

- Pemerahan   dan  pengambilan  data  produksi  susu  kambing

dilakukan 2x sehari waktu pagi dan sore hari.

- Pengambilan  sampel  susu  untuk  mengetahui  kualitas  susu

dilakukan  dengan  mencampur  sampel  sampel  susu  pagi  dan

sampel susu sore hari. 

3.5. Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah :

1. Produksi susu 

2. Kualitas susu 

Secara  umum kandungan  susu  kambing  mengandung  3,4% protein,

3,8%  lemak,  4,1%  laktosa  dan  0,85  mineral.  Susu  kambing  memiliki

lemak  dan  protein  yang  lebih  mudah  dicerna,  karena  lemaknya

mengandung lebih banhyak asam lemak berantai (Rini, 2002).

3.6. Analisis Statistik

 Data yang diperoleh  dianalisis dengan menggunakan Analisis Peragam

dari  Rancangan  Acak  Kelompok,  dimana  bila  peragam  tidak  menunjukkan

pengaruh  yang  nyata  dilanjutkan  dengan  analisa  ragam.  Selanjutnya  apabila

diantara perlakuan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata atau nyata,  akan

dilanjutkan dengan Uji Duncan.
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3.7. Batasan Istilah

1. Kangkung  kering  (rendeng  kangkung)  jenis  ini  merupakan

rumput  yang  dikeringkan dimaksudkan  agar  tidak  basi  bilamana di

simpan dalam waktu yang lama, kangkung kering sangat baik untuk

penggemukan  dan  kambing  laktasi  karena  memiliki  kandungan

protein dan serat yang sangat baik.

2. Tebon  jagung  yang  dimaksud  disini  adalah  tanaman  jagung

yang sengaja ditanam untuk pakan ternak. Tanaman jagung dipanen

pada  umur  tertentu  berikut  buahnya,  karena  dalam  buahnya  inilah

salah satu bagian yang kandungan nutrisinya tinggi. Jadi bukan tebon

jagung  yang  berupa  batang  dan  daun  tanaman  jagung  sisa  limbah

pemanenan jagung.

3. Konsentrat adalah satu atau campuran bahan makanan ternak

yang banyak mengandung zat makanan utama (protein,  lemak, atau

karbohidrat) dan mempunyai serat kasar kurang dari 18%.

4. Masa  laktasi  adalah  masa  dimana  ternak  mulai  berproduksi

setelah melahirkan anak.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Bahan pakan dan kandungan nutrisinya 

Bahan pakan yang diberikan pada penelitian ini terdiri dari  tebon jagung

sebagai,  konsentrat  dan  kangkung  kering  sebagai  pengganti  tebon  jagung.

Konsentrat disusun dari beberapa bahan pakan yaitu dedak padi, dedak jagung,

pollard,  bungkil  kopra,  tetes  dan  mineral  yang  sudah  di  formulasi  sesuai

kebutuhan penelitian.

Hasil analisis proksimat dari semua bahan pakan yang digunakan dalam

penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kandungan nutrisi bahan pakan penelittian (dalam 100 % BK)

Bahan Pakan BK Abu PK LK SK

Tebon jagung 91,46 7,81 10, 21 2,94 27,91
Konsentrat 92,21 6,87 14,36 5,58 14,35
Kangkung kering 89,68 6,46 12,28 2,76 26,17

Keterangan* : Hasil analisa di Laboratorium nutrisi dan Makanan Ternak 
Universitas Brawijaya Malang (2012)

Terlihat  dari  Tabel  4  kandungan  protein  kangkung  kering  lebih  tinggi

dibanding dengan tebon jagung, bahwa penggantian (substitusi)  sebagian tebon

jagung dengan  kangkung  kering  dalam uji  feeding  trial   pada  kambing  perah

laktasi  dapat  meningkatkan  produksi  dan  kualitas  susu.  Clark  (2001)  yang

menyatakan  kangkung  kering  (rendeng  kangkung)  sangat  baik untuk

penggemukan dan kambing laktasi karena memiliki kandungan protein dan serat

yang sangat baik.

Berdasarkan  literatur  tabel  kandungan  nutrisi  tebon  jagung  dibedakan

dengan 3 tingkat umur pemotongan yang berbeda-beda. Makin tua tebon jagung
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dipotong akan semakin jelek tingkat kecernaannya hal ini berkaitan erat dengan

kandungan ligninnya yang semakin tinggi

Tabel 5. Kandungan nutrisi tebon jagung (literatur)

Jenis Pahan      BK(%)         PK(%)         LK(%)         SK(%)    TDN(%)

Tebon jagung 34-56        91,1              10,7             2,1               30,5           59

Tebon jagung 56-70        92,2               9,9             1,9               29,6         54,3

Tebon jagung 99-112      91,3               9,2             2,3               25,7         49,6

Sumber : Atabany (2002)

.

4.2. Produksi Susu

Produksi  susu   dalam penelitian  ini  merupakan  parameter  utama untuk

mengetahui  pengaruh substitusi  tebon jagung dengan kangkung kering.  Rataan

produksi susu selama penelitian untuk perlakuan  P1, P2, P3 dan P4 pada kambing

perah laktasi tertera pada Tabel 6.

Tabel  6.  Rataan  produksi  susu  ternak  kambing  perah  selama  penelitian
(ml/ekor/hari) pada  kambing  perah  yang  diberi  kangkung kering
sebagai pengganti tebon jagung.

Perlakuan Produksi susu (mililiter/ekor/hari)

P1 734,19a

P2 777,82ab

P3
829,85b

P4 844,44c

Keterangan : a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)

Hasil  analisis peragam terdapat  pada  Lampiran  1  yang  menunjukkan

bahwa produksi susu awal tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap

produksi susu, namun dari  hasil  analisis  ragam menunjukkan bahwa substitusi

kangkung  kering  memberikan  pengaruh  yang sangat  nyata  (P<0,01) terhadap

produksi susu. 

Pada  Tabel  6  terlihat  semakin  tinggi  level  substitusi  kangkung  kering

produksi susu semakin meningkat sangat nyata (P<0,01). Perlakuan P1 (kontrol)
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yang tidak diberi kangkung kering memiliki tingkat produksi susu paling rendah,

sedangkan  perlakuan  P4  yang  mendapat  level  kangkung kering paling  tinggi

dibanding perlakuan lain memiliki tingkat produksi susu paling tinggi. 

Hal  ini  memberi  makna  bahwa  pemberian  suplemen  kangkung kering

yang  mengandung  protein  lebih  tinggi  dibanding  tebon  jagung  ternyata  dapat

meningkatkan produksi susu. Kangkung kering relatif kaya asam amino esensial

dibanding  tebon jagung seperti  misalnya  asam amino  lisin  dan metionin  yang

merupakan asam amino pembatas untuk produksi susu (Shan and Tan. 2004).

Hasil  rataan  produksi  susu  kambing  perah  dalam  penelitian  ini  sudah

sesuai dengan pendapat Williamson  (2003) yang menyatakan rataan  produksi

susu  kambing  PE  sekitar  498  -  692 ml/ekor/hari dengan produksi tertinggi

dicapai  868  ml.  Clark  (2001)  yang  menyatakan  kangkung  kering  (rendeng

kangkung)  sangat  baik untuk  penggemukan kambing  laktasi  karena  memiliki

kandungan protein dan serat  yang sangat bagus.  Kangkung kering   (Ipomoea

aquatica Forsk.) sebagai   sumber   porotein dan   memiliki palatabilitas  tinggi

untuk  ternak  kambing, sehingga pakan tersebut baik digunakan kepada ternak

kambing  perah,  karena  kandungan  proteinnya  bisa  meningkatkan  kualitas  dan

produksi susu ternak kambing perah ( Hardjosubroto, 2004). Anonymous (2015),

menyatakan  bahwa  kandungan  protein  kasar  kangkung  kering  sekitar  17%

sehingga  baik  untuk  dijadikan  pakan  ternak.  Tebon  jagung  menurut  Atabany

(2002)  menyatakan  kandungan  protein  kasar  tebon  jagung  sebesar  10,7%.

Semakin  tinggi  kandungan  protein  kasar  dalam  pakan  akan  meningkatkan

produksi dan kualitas susu pada kambing perah.

Pemberian  konsentrat  dan  hijuan  berupa  tebon  jagung  dan  kangkung

kering yag merupakan hijauan berkualitas baik dalam arti mengandung energi dan

protein yang cukup memadai  pada penelitian ini, dapat meningkatkan produksi

susu secara signifikan pada perlakuan. Konsentrat  yang diberikan mengandung

PK  yang  tinggi  dan  diduga  merupakan  sumber  RDP  yang  cukup  untuk

membangun protein mikroba. 
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4.3. Kualitas Susu

Komponen yang dikandung susu seperti lemak, protein, laktosa, BJ dan

TS   dapat  digunakan  untuk  menilai  kualitas  susu  terlebih  saat  ini  pabrik

pengolahan susu menginginkan kandungan lemak dan protein yang tinggi. Rataan

komponen susu selama penelitian untuk perlakuan P1, P2, P3 dan P4 pada kambing

perah laktasi tertera pada Tabel 7.

Hasil  analisis  peragam  menunjukkan  bahwa produksi  susu  awal  tidak

memberikan  pengaruh  nyata  (P>0,05)  terhadap  semua  komponen  susu  yaitu

lemak,  protein,  BJ,  Laktosa  dan  TS  susu,  namun  dari  hasil  analisis  ragam

menunjukkan  bahwa   substitusi  kangkung  kering  memberikan  pengaruh  yang

nyata (P<0,05) terhadap protein, lemak dan TS dan tidak memberikan pengaruh

yang nyata (P>0,05) terhadap BJ dan Laktosa.

Tabel  7.  Rataan  kandungan  komponen  susu ternak  kambing  perah  selama
penelitian pada kambing perah yang diberi kangkung kering sebagai
pengganti tebon jagung.

Perlakuan Protein

(%)

Lemak

(%)

BJ Laktosa

(%)

TS

(%)

P1 3,06a 3,36a 1,0272a 3,38a 11,35a

P2 3,27ab 3,46ab 1,0283a 3,47a 11,63ab

P3 3,22b 3,66b 1,0284a 3,47a 11,88b

P4 3,43b 3,69b 1,0283a 3,49a 11,89b

Keterangan : a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata (P<0,05)

Dari  Tabel  7  terlihat  bahwa  semakin  tinggi  level  substitusi  kangkung

kering kandungan protein, lemak dan TS susu semakin meningkat  secara nyata

(P<0,05).  Untuk BJ dan Laktosa susu,  walaupun secara statistik  tidak  berbeda

nyata namun ada kecenderungan semakin tinggi level substitusi kangkung kering

BJ dan laktosa  susu semakin  meningkat.   Perlakuan P4 degan level  substitusi

kangkung  kering  paling  tinggi  memberikan  respon  paling  tinggi  terhadap
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peningkatan kualitas susu. Hal ini memberi makna bahwa  pemberian  suplemen

kangkung kering yang mengandung protein  lebih  tinggi  dan kaya  asam amino

esensial seperti misalnya asam amino lisin dan metionin yang merupakan asam

amino pembatas untuk kualitas susu (Shan and Tan, 2004) dibanding tebon jagung

ternyata dapat meningkatkan kualitas susu. 

Semakin meningkanya kandungan protein susu kemungkinan disebabkan

karena konsumsi protein semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin

tingi  level  substitusi  kangkung kering  yang  kandungan proteinnya  lebih tinggi

dibanding tebon jagung maka konsumsi proteinnya semakin meningkat.

Secara  teori  kadar  lemak  susu  dapat  meningkat  dengan  meningkatnya

konsumsi  sumber  serat.  Dalam  penelitian  ini  semakin  tinggi  level  substitusi

kangkung kering, konsumsi serat yang berasal dari kangkung semakin meningkat

sementara konsumsi serat dari tebon jagung semakin menurun. Serat kasar tebon

jagung menurut Atabany (2002) sebesar 30,5%, sedangkan menurut Agus (2010)

kangkung kering serat kasarnya sebesar 26,17%. Peningkatan konsumsi kangkung

kering akan menyebabkan peningkatan konsumsi serat kasar yang pada gilirannya

dapat meningkatkan kandungan asam asetat dalam rumen sebagai bakalan lemak

susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Hastono (2003) bahwa proporsi asam asetat

yang paling tinggi akan mendukung produksi lemak susu. Menurut Markel (2001)

kadar lemak akan turun jika pakan banyak mengandung konsentrat . Kadar lemak

sangat berarti dalam penentuan nilai gizi air susu. Bahan makanan hasil olahan

dari bahan baku air susu seperti mentega, keju, krim, susu kental dan susu bubuk

banyak mengandung lemak (Eniza, 2004). 

Berkenaan  dengan  BJ  yang  cenderung  naik,  kemungkinan  dikarenakan

keterkaitannya  dengan  adanya  peningkatan  protein  susu.  Faktor  lain  yang

mempengaruhi BJ susu diantaranya adalah suhu saat pengukuran, suhu air susu itu

sendiri dan komposisi susu serta temperatur udara  (Anonymous, 2004).

Perlakuan  kangkung kering yang  dapat meningkatkan TS susu memberi

makna  bahwa   kangkung  kering mampu  meningkatkan  komponen  penyusun

bahan kering susu seperti lemak, protein serta mineral. Penyusun  dari  TS  dalam

susu  adalah  protein,  lemak,  laktosa,  vitamin,  dan  meineral (Haeinlein,  2006).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil  penelitian mengenai pengaruh substitusi  tebon jagung

dengan  kangkung  kering  diperoleh  hasil  bahwa  semakin  meningkat  level

substitusi  rendeng  kangkung  produksi  dan  kualitas  susu  pada  kambing  perah

laktasi semakin meningkat.

5.2 Saran

Pada peternakan kambing perah untuk meningkatkan produksi dan kualitas

susu kambing perah, tebon jagung dapat di substitusikan dengan kangkung kering

sampai taraf 15%.
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