
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya populasi penduduk dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya susu sebagai sumber gizi, 

menyebabkan permintaan susu semakin meningkat. Susu 

sebagai salah satu produk peternakan, dibutuhkan oleh 

manusia diberbagai lapisan usia, karena susu memiliki 

kandungan nilai nutrisi yang tinggi. Selain itu susu sangat 

bermanfaat untuk memelihara kesehatan tubuh orang dewasa 

maupun usia lanjut.  

Namun demikian pemenuhan kebutuhan susu sampai 

sekarang belum bisa terpenuhi sehingga pemerintah 

melakukan impor. Sampai saat ini susu segar masih 

didominasi dari ternak sapi perah hal ini karena sapi perah 

bisa menghasilkan susu sampai 15 litter/ekor/hari. Salah satu 

alternatif ternak penghasil susu adalah kambing perah 

khususnya dalam hal ini adalah kambing bangsa PE. Kambing 

PE adalah jenis kambing yang berasal dari persilangan 

kambing etawa (India) dengan kambing kacang. Penampilan 

peranakan lebih banyak pada kambing kacang, walaupun 

penampilan etawa juga terlihat. Kambing PE mempunyai 

manfaat cukup banyak salah satunya adalah dapat diambil 

daging dan susunya, dengan produksi susu dapat mencapai ±1 

litter/ekor/hari. Susu kambing mempunyai sumber gizi yang 

baik untuk di konsumsi oleh tubuh serta berkhasiat untuk 

digunakan sebagai obat. Hal ini sama dengan pernyataan dari 

Kuswandi, (1993) bahwa perkembangan suatu komoditi 

ditentukan antara lain oleh peranan dan permintaan 

masyarakat akan komoditi tersebut.  



2 
 

Seperti halnya sapi perah, produktifitas kambing 

perah di Indonesia juga masih rendah. Salah satu cara untuk 

meningkatkan produksi susu kambing adalah dengan 

pemberian pakan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang 

baik, yaitu pakan yang cukup mengandung nutrien yang 

dibutuhkan oleh ternak dan ketersediaanya 

berkesinambungan. Sebagai ternak ruminansia, pakan 

kambing perah yang utama adalah terdiri dari hijauan sebagai 

sumber serat. Namun demikian seringkali kualitas hijauan 

untuk ternak kambing masih rendah sehingga dalam 

prakteknya peternak sering menambahkan konsentrat sebagai 

pakan padat gizi. 

Dewasa ini telah berkembang di masyarakat peternak 

kambing yaitu penggunaan kangkung kering atau sering 

disebut rendeng kangkung (Ipomoea reptans), untuk 

suplemen pakan ternak. Keunggulan  rendeng kangkung ini 

adalah palatabilitasnya yang sangat tinggi, disamping 

kandungan nutrisinya juga cukup tinggi. Kangkung yang tidak  

dikonsumsi manusia ini memiliki ketersediaan yang tidak 

tergantung musim. Le Thi Men, et al (2010) menyatakan 

bahwa kandungan protein yang terdapat pada kangkung 

kering sangat ideal untuk digunakan sebagai bahan pakan, 

karena memiliki suatu kandungan asam amino lengkap. 

Menurut Canadianti (2013) kangkung kering memiliki 

kandungan protein kasar 11,13 % yang terdiri dari asam 

amino meliputi asam aspartat, treonin, metionin, isoleusin, 

leusin, tirosin serin, asam glutamat, prolin, glisin, alanin, 

sistein, valin, , lisin, histidin dan arginin. Kangkung juga 

mengandung mineral seperti Na, Ca, Mg, Zn, dan Fe. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh suplementasi kangkung kering 
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pada ternak kambing perah PE terhadap tingkat konsumsi 

pakan,  kecernaan dan tingkat pemanfaatan bahan pakan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu bagaimana pengaruh pemberian  

kangkung kering terhadap konsumsi pakan dan kecernaannya  

pada kambing perah PE. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

perbedaan pemberian level kangkung kering terhadap 

konsumsi pakan dan kecernaan pada kambing perah PE. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Mendapatkan informasi untuk mengetahui pengaruh 

pemberian level kangkung kering yang berbeda terhadap 

konsumsi pakan dan kecernaan pada kambing perah PE. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Meningkatnya kebutuhan susu merupakan salah satu 

faktor  pendorong bagi usaha peternakan khususnya ternak 

perah. Ternak ruminansia kecil seperti kambing perah 

memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan sebagai 

sumber susu. Susu kambing sendiri mempunyai sumber gizi 

yang baik serta dapat digunakakan sebagai khasiat obat. Salah 

satu kambing potensial yang dapat dikembangkan sebagai 

sumber susu adalah kambing PE. Upaya untuk meningkatkan 

produktivitas ternak kambing PE salah satunya adalah 

pemberian pakan yang seimbang dengan kuantitas yang 

memadai. Kangkung kering yang memiliki kandungan nutrisi 
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dan palatabilitas yang tinggi dapat digunakan sebagau 

suplemen pakan pada ternak kambing. Keunggulan dari 

kangkung sendiri menurut Canadianti (2013) bahwa kangkung 

kering memiliki kandungan protein kasar 11,13 % yang terdiri 

dari asam amino meliputi asam aspartat, treonin, metionin, 

isoleusin, leusin, tirosin serin, asam glutamat, prolin, glisin, 

alanin, sistein, valin, , lisin, histidin dan arginin. Kangkung 

juga mengandung mineral seperti Na, Ca, Mg, Zn, dan Fe. 

Tekstur dari kangkung kering sendiri adalah kering yang 

mengandung bahan kering sekitar 90%, mudah diaplikasikan 

dan mengurangi ternak menyeleksi pakan. Kangkung kering 

sendiri masih belum banyak diaplikasikan oleh petani ternak 

ataupun peternak dengan skala besar karena produksi 

kangkung masih diproduksi di daerah Jawa Timur saja seperti 

Lamongan, Jombang dan Malang. Harapannya dengan 

pemberian kangkung kering mampu meningkatkan 

produktifitas kambing PE yang dilihat dari tingkat konsumsi 

dan kecernaannya. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pemberian 

kangkung kering dengan level yang berbeda pada kambing 

perah PE yang dapat meningkatkan  konsumsi dan 

kecernaannya. 

 


