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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Kesadaran akan mutu protein bahan makanan asal hewan menyebabkan 

konsumsi protein hewani di negara maju selalu menunjukkan peningkatan. 

Protein dijumpai pada semua organisme dan juga diluar sel pada organisme 

multisel dengan demikian protein tersebar luas disemua bentuk kehidupan di 

dalam alam. Adanya berbagai bahan makanan yang mengandung protein 

dengan kandungan yang berbeda - beda menyebabkan beberapa bahan 

makanan dianggap sebagai sumber protein yang baik, sementara yang lainnya 

dianggap kurang baik. Pertimbangan adanya beberapa sumber protein 

semacam ini sebetulnya lebih ditentukan atas dasar kualitas dan kuantitas 

protein bersangkutan dalam suatu bahan makanan. Protein merupakan suatu 

zat makanan yang amat penting bagi tubuh karena zat ini disamping berfungsi 

sebagai bahan bakar dalam tubuh juga apabila keperluan energi tubuh tidak 

terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Protein adalah sumber asam - asam 

amino yang mengandung unsur - unsur C, H, O dan N yang tidak dimiliki oleh 

lemak dan karbohidrat (Winarno, 1997). 

  Pada umumnya protein bahan makanan asal hewan dianggap sebagai 

protein bermutu tinggi salah satunya yaitu susu, telur, ikan ayam, akan keju. 

Protein hewani pada umumnya mempunyai asam amino yang paling sesuai 

untuk kebutuhan manusia, walaupun harganya relatif mahal. Untuk menjamin 
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mutu protein sehari- hari dianjurkan 1/3 bagian protein yang dibutuhkan 

berasal dari protein hewani (Sofro, 1992). 

  Salah satu protein hewani adalah susu, yang dihasilkan oleh hewan ternak 

jenis Mammalia. Dalam suatu produksi susu, ada pernyataan bahwa susu 

kambing mempunyai keunggulan penting dibanding dengan susu sapi sebagai 

bahan makanan (Jennes, 1980). Kandungan protein susu kambing jauh lebih 

tinggi daripada susu manusia dalam kaitannya dengan jumlah kalori. Dalam 

hal mineral , susu kambing merupakan sumber kalsium dan fosfor yang sangat 

baik. Perlu diketahui bahwa dalam keadaan darurat susu kambing yang 

diencerkan dan diberi tambahan sumber asam folat dapat diberikan kepada 

bayi, dan jelas susu kambing juga dapat digunakan untuk melengkapi susu ibu 

(Devendra, 1994). 

  Kambing perah merupakan salah satu alternatife upaya diversifikasi ternak 

perah dan peningkatan produksi susu. Efisiensi produksi susu berhubungan 

dengan efisiensi pemberian pakan dan produksi susu. Produksi susu 

dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan termasuk managemen dan 

pemberian pakan. Metode yang umum ditempuh untuk meningkatkan 

produksi susu adalah melalui perbaikan managemen dan pemberian pakan 

yang terutama bertujuan untuk meningkatkan aliran substrat di dalam darah 

(prekursor susu) menuju kelenjar ambing. Jenis dan cara pemberiannya 

disesuaikan dengan umur dan kondisi ternak. Pakan yang diberikan harus 

cukup protein, karbohidrat, vitamin dan mineral, mudah dicerna, tidak beracun 

dan disukai ternak, murah dan mudah diperoleh. Pada dasarnya ada dua 
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macam makanan, yaitu hijauan (berbagai jenis rumput) dan makan tambahan 

(berasal dari kacang-kacangan, tepung ikan, bungkil kelapa (Sofro, 1992). 

  Pakan hijauan merupakan makanan kasar yang terdiri dari hijauan pakan 

yang dapat berupa rumput lapangan, limbah hasil pertanian, rumput jenis 

unggul yang telah diintroduksikan, juga beberapa jenis leguminosa 

(Atabany,2001 ) 

Pohon sengon merupakan pohon yang serba guna. Dari mulai daun hingga 

perakarannya dapat dimanfaatkan untuk beragam keperluan (Elfiati, 2003).  

Banyak sekali para peternak yang berusaha untuk selalu meningkatkan 

kualitas ternaknya, yang jelas dengan segala teori yang ada dan spekulasi 

berdasarkan pengalaman. Salah satunya yaitu jenis pakan hijauan daun sengon 

(Albizia falcataria) yang sangat subur sekali jika tumbuh di daerah 

pegunungan atau dataran tinggi, ini sangat membantu peternak untuk 

mempermudah mendapatkan jenis pakan hijauan yang tidak sulit ditemukan 

dan bisa dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Daun sengon ini sangat bagus  

diberikan pada kambing yang habitatnya di dataran tinggi. Hijauan segar yang 

dikonsumsi induk laktasi merupakan 10% dari berat hidup, sedangkan 

konsentrat 2% dari berat badan. Total pakan segar yang dapat dikonsumsi 

induk laktasi kambing perah adalah 8-10 kg per ekor per hari. 

Kandungan zat-zat makanan yang diberikan pada kambing laktasi harus cukup 

memenuhi kebutuhan, baik hidup pokok maupun produksi susu (Atabany, 

2001 ). 
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  Agar hasil susunya bagus, pemberian pakan yang baik dan kandang yang 

nyaman bagi kambing sangatlah penting. Serta usia kambing yang diperah, 

sebaiknya di bawah 5 tahun, jika di atasnya hasilnya kurang bagus dan 

produksinya menurun atau hanya 1 liter/hari saja. Perlakuan pemeliharaan 

antara kambing Peranakan Ettawa (PE) perah dan kambing pedaging juga 

berbeda. Perbedaan meliputi pemberiaan pakan, bentuk kandang, dan sanitasi 

terhadap kambingnya maupun kadang. Pakan diberikan secara teratur. Pakan 

berupa rumput yang dicampur daun-daunan (daun Turi, Kaliandra, Mindi, dan 

daun Albizia). Daun - daunan ini yang menyebabkan susu kambing banyak 

mengandung khasiat (Suhendar, 2006). 

  Berdasarkan  keterangan di atas mengenai susu kambing dan tingginya 

kualitas protein maka  peneliti akan melakukan sebuah penelitian untuk 

menguji kandungan protein pada susu kambing perah dengan penambahan 

hijauan daun Sengon 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimanakah efek pemberian hijauan daun sengon 

terhadap kandungan protein susu kambing perah? 
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C. Pembatasan Masalah 

   Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas, dan mempermudah 

pemahaman masalah serta mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini, 

ada pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Kandungan yang diuji dari susu kambing adalah protein 

2. Jenis kambing yang digunakan adalah jenis Ettawa 

3. Pakan hijauan yang diberikan adalah daun sengon (Albizia falcataria) 

4. Pakan yang diberikan adalah : 

• 5kg daun sengon, berat badan 50kg pada usia 3 tahun 

• 10kg daun sengon, berat badan <50kg pada usia 3,5 tahun 

• 15kg daun sengon, berat badan 60kg pada usia 3,5 tahun 

 

E. Tujuan Penelitian  

  Dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan untuk : 

1. Mengetahui kandungan protein dari susu kambing perah 

2. Mengetahui Pengaruh kandungan dari susu kambing yang telah diberi 

pakan hijauan daun sengon (Albizia falcataria) 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dalam penelitian ini adalah :  

1. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kandungan 

protein pada susu kambing 
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2. Mampu memberikan sumbangan ilmu untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai kandungan protein pada susu kambing yang berkualitas tinggi 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan 

berbagai macam produk olahan dari susu kambing, sehingga 

menghasilkan makanan dan minuman yang bergizi dan mempunyai nilai 

ekonomi tinggi 

4. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang lebih lanjut 

oleh peneliti selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




