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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya produk susu menyebabkan adanya peningkatan 

permintaan susu, namun demikian susu yang dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia sekarang masih didominasi susu impor, 

karena produksi susu dalam negeri belum dapat memenuhi 

permintaan susu yang semakin tinggi. Susu kambing dapat 

dijadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Permintaan 

susu kambing mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya 

usaha memproduksi susu kambing dalam jumlah yang cukup 

banyak. Susu kambing adalah sumber gizi yang baik untuk di 

konsumsi oleh tubuh serta berkhasiat untuk digunakan sebagai 

obat apabila dikonsumsi oleh penderita penyakit kronis . 

Kelebihan ternak kambing perah, khususnya kambing PE yang 

merupakan ternak lokal  Indonesia,  adalah  kemampuan  

adaptasinya  yang  tinggi  terhadap  berbagai  kondisi agro-

ekosistem di Indonesia, sehingga mempermudah 

penyebarannya. Ternak ini juga tidak mengalami hambatan 

sosial secara lingkungan dan tidak dibatasi oleh kelompok 

masyarakat apapun. Oleh karenanya  mengembangkan  ternak  

ini  secara  luas  akan  dapat membantu meningkatkan kualitas 

konsumsi gizi masyarakat khususnya mereka yang tinggal di 

pedesaan melalui konsumsi susu kambing produksi petani 

sendiri.   

Produktivitas ternak dipengaruhi oleh banyak faktor, 

secara luas dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor 

fisiologis dan faktor lingkungan. Faktor fisiologi ditentukan 

oleh faktor genetik dan non genetik seperti umur, masa laktasi 



2 
 

dan kebuntingan. Sedangkan pada kambing perah, frekuensi 

pemerahan, litter size, paritas dan periode laktasi merupakan 

faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi susu. 

Disamping itu produksi ternak juga dipengaruhi oleh kualitas 

dan keseimbangan pakan. Pakan merupakan faktor non 

genetik yang memberikan kontribusi besar bagi produktivitas 

ternak. 

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi susu 

kambing adalah dengan pemberian pakan yang memiliki 

kualitas baik, yaitu pakan cukup mengandung nutrien yang 

dibutuhkan oleh ternak dan ketersediaanya berkesinambungan. 

Pakan kambing perah yang utama terdiri dari hijauan yang  

merupakan sumber serat, dan pakan tambahan berupa 

konsentrat yang berfungsi sebagai pakan penguat untuk 

memenuhi kekurangan nutrien dari pakan hijauan.  

Mineral  adalah salah satu zat makanan yang 

dibutuhkan ternak, dimana mineral digunakan untuk 

melengkapi nutrisi yang sering kekurangan di dalam 

pakannya. Kekurangan mineral dapat mengakibatkan produksi 

susu menurun serta rendahnya konsumsi pakan. Salah satu 

produk mineral untuk ternak adalah Mineral Water yang 

menggunakan teknologi Hypernano. Teknologi Hypernano 

merupakan pengembangan dari Nanotechnology, sebuah 

penemuan hasil riset dan rekayasa teknologi dalam pemecahan 

partikel mineral dan materi lain menjadi ukuran nano (10-9 

nanometer atau sepersejuta diameter rambut manusia) yang 

bertujuan untuk memudahkan dalam penyerapan dan cepat 

mencapai sel target organ. Mineral Water ini mengandung 

mineral penting yang sangat dibutuhkan oleh ternak antara lain 

Ca, Cu, Fe, Mg, K, P, Na.  
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Pemberian mineral dalam bentuk cair dapat mencegah 

defisiensi mineral karena bentuknya yang cair sehingga 

mampu diserap lebih cepat oleh tubuh. Berdasarkan hal 

tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh suplementasi Mineral Water pada kambing PE 

terhadap konsumsi pakan dan metabolit darah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu bagaimana pengaruh penambahan 

Mineral Water terhadap konsumsi pakan dan metabolit darah 

Kambing PE. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui  konsumsi pakan kambing PE yang 

disuplementasi Mineral Water 

2. Untuk mengetahui  tingkat glukosa dan urea darah 

kambing PE yang disuplementasi Mineral Water 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pentingnya Mineral Water  dengan 

teknologi hypernano terhadap konsumsi pakan, 

glukosa darah dan urea darah.  

2. Sebagai bahan informasi penggunaan Mineral Water 

pada kambing PE. 

3. Diharapkan dapat diaplikasikan oleh peternak Kambing 

PE. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Meningkatnya kebutuhan susu merupakan salah satu 

faktor  pendorong bagi usaha peternakan. Ternak ruminansia 
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kecil seperti kambing perah memiliki potensi cukup besar 

untuk dikembangkan sebagai sumber susu. Susu kambing 

merupakan sumber gizi yang baik serta dapat digunakan 

sebagai khasiat obat bagi penderita penyakit kronis. Upaya 

untuk meningkatkan produktivitas ternak harus diimbangi 

dengan pemberian pakan yang berkualitas. Pada masa 

sekarang ini pemberian mineral oleh peternak untuk kambing 

PE adalah mineral dalam bentuk granul  yang hanya terdiri 

dari mineral tunggal misalnya kalsium (Ca), pemberian Ca 

saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mineral yang 

lain. Konsentrat yang disuplementasi dengan Mineral Water  

adalah produk yang akan di uji pada ternak kambing PE secara 

in Vivo. Hasil perlakuan dari pemberian produk dapat dilihat 

dari konsumsi BK, BO, dan PK dan metabolit darah yang 

meningkatkan metabolisme pakan dalam tubuh. 
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Gambar 1 : Kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

H0 = Suplementasi Mineral Water tidak berpengaruh 

terhadap konsumsi pakan dan metabolit darah 

kambing perlakuan 

H1 = Suplementasi Mineral Water berpengaruh terhadap 

Konsumsi pakan dan metabolit darah 

Kambing PE memproduksi susu 

Lingkungan 

Konsumsi pakan dan metabolit 

darah  

Genetik 

Pakan 

Hijauan  Konsentrat 

Suplementasi 

Mineral Water 
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