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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Populasi kambing untuk tujuan produksi susu (tipe perah) di Indonesia 

masih sangat terbatas. Sebagian masyarakat Indonesia lebih banyak mengetahui 

penghasil susu adalah sapi perah dibandingkan kambing perah . Kambing yang 

mempunyai potensi sebagai penghasil susu adalah kambing peranakan Etawah 

(PE), kambing ini merupakan hasil persilangan antara Kambing Etawah yang 

berasal dari India dengan Kambing Kacang yang merupakan bangsa kambing asli 

Indonesia. Karakteristik kambing PE menurut Markel dan Subandryo (1997) 

adalah kuping menggantung ke bawah dengan panjang 18-19 cm, tinggi badan 

antara 75-100 cm, bobot jantan sekitar 40 kg dan betina sekitar 35 kg.  

Produksi susu kambing peranakan Etawah sangat beragam yaitu 0.45 – 2.2 

kg per ekor per hari (Obts dan Napitupulu, 1984; Thahar, et al., 1996; Yulistiani 

et al., 1999; Sutama et al, 1995; Adriani 2003). Tentunya potensi ini sangat 

berpeluang untuk ditingkatkan, salah satunya dengan pemberian pakan yang 

berkualitas, seperti pemberian tablet daun katuk. Menurut Sihotang (2005) daun 

katuk mengandung zat aktif yaitu Sauropi folium yang baik untuk melancarkan 

ASI. Sedangkan menurut Yunitasari (2013) bahwah ekstrak daun katuk juga telah 

digunakan sebagai produk makanan yang diperuntukkan bagi ibu menyusui, 

memperlancar, dan meningkatkan produksi ASI. Daun katuk telah dikenal luas 

oleh masyarakat sebagai sayur, di samping daun katuk memiliki efek laktagogum 

(pelancar asi) , daun katuk juga memiliki kandungan kalsium 185 mg, zat besi 3,1 

mg dan mengandung serat 1,2 gram. Ditambahkan oleh Sucipto (2005) bahwa 

domba yang diberi ekstrak daun katuk ke dalam abomasum dapat meningkatkan 

kualitas susu dan produksi susu. 

Tablet daun katuk berasal dari tanaman katuk, menurut Marsetyo et al., 

(2015) bahwa tanaman katuk (Sauropus androgynus) dikenal sebagai tanaman 

sayuran yang juga mengandung obat-obatan yang telah dikembangkan oleh 

masyarakat di Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh dengan mudah pada tanah 

dengan ketinggian 0-2100 dari permukaan  laut dan telah menyebar diberbagai 
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pulau di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi bahkan juga 

berkembang di Malaysia dan India.  

Daun katuk memiliki nutrien yang cukup tinggi dan sering berperan 

sebagai antibakteri. Wiradimadja et al., (2006) menyatakan bahwa dalam 100 g 

daun katuk terkandung protein 4,8 g, lemak 1 g, fosfor 83 mg, kalsium 204 mg, 

kabrbohidrat 11 g, vitamin B1 0,1 mg dan vitamin C 239 mg.  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat 

Pengaruh pemberian tablet daun katuk terhadap produksi susu kambing peranakan 

Etawah. 

 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian tablet daun 

katuk terhadap produksi susu kambing PE. 

 

1.3. Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan didapat suatu informasi baru dalam 

memaksimalkan produksi air susu kambing Peranakan Etawah sehingga dapat 

membantu kebutuhan susu di  dalam negeri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kambing Peranakan Etawah 

 Menurut Mukarom (2010), bahwa kambing Etawah  berasal dari daerah 

Jamnapari India. Ciri-ciri kambing ini adalah hidung melengkung, baik jantan 

maupun betina bertanduk, telinga panjang terkulai sampai 30 cm. Kaki panjang 

dan berbulu panjang pada garis belakang kaki. Warna bulu belang hitam putih 

atau merah dan coklat putih. Produksi susu yang baik sebanyak 3 liter/ekor/hari, 

hal ini didukung oleh ambing yang besar dan panjang. Tinggi badan jantan 

dewasa mencapai 90-127 cm, sedangkan yang betina dewasa 76-92 cm. Bobot 

badan jantan dewasa 68-91 kg dan yang betina dewasa 36-63 kg. Menurut 

Prasetyo (1992), bahwa kambing PE mempunyai ukuran yang lebih besar dari 

kambing kacang dan memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap 

lingkungan yang kurang menguntungkan. 

Karakteristik kambing PE menurut Markel dan Subandryo (1997), adalah 

kuping menggantung ke bawah dengan panjang 18-19 cm, tinggi badan antara 75-

100 cm, bobot jantan sekitar 40 kg dan betina sekitar 35 kg. Kambing PE jantan 

berbulu di bagian atas dan bawah leher, rambut pundak dan paha belakang lebih 

lebat dan panjang. Kambing PE betina memiliki rambut panjang hanya pada 

bagian paha belakang. 

Menurut Setiadi et al., (1994), bahwa ketinggian tempat juga 

mempengaruhi ukuran tubuh ternak, kambing PE yang dipelihara di dataran tinggi 

memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan kambing PE yang 

dipelihara di dataran rendah. 

Menurut Davendra dan Burns (1994), bahwa pada kambing PE ambingnya 

berkembang baik dan bentuk mukanya cembung, yang berasal dari bentuk 

kambing Etawah dan diduga karena adanya hubungan darah dengan kambing 

Nubian di Timur Tengah, yang mungkin menjadi moyangnya. Kambing PE 

berkembang biak dengan melahirkan. Kambing ini dapat melahirkan hingga tiga 

ekor dalam satu kali masa kebuntingan. Masa kebuntingan selama 150-154 hari, 

dewasa kelamin dicapai pada usia empat bulan untuk mendapatkan hasil baik 

biasanya mulai dikawinkan pada umur 12 bulan. Susu yang dihasilkan setelah 
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kelahiran memiliki rataan 1-2 liter perhari. Susu merupakan salah satu pangan asal 

ternak yang memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak, mineral 

dan beberapa vitamin. 

Menurut Girisonta (1995), bahwa susunan zat gizi air susu adalah sebagai 

berikut, air : 87,7%,  lemak : 3,45%,  protein : 3,2% (terdiri dari casein : 2,7% dan 

albumin : 0,5%), laktosa : 4,6% , mineral : 0,85% , vitamin. 

2.2. Konsumsi Bahan Kering 

Ransum yang baik adalah pakan yang mempunyai keseimbangan nutrien, 

sehingga penting diperhatikan sebagai substrat pada aktivitas metabolisme tubuh 

(Sutardi, 1980), karena kekurangan energi akan mengakibatkan protein tubuh 

dijadikan sumber energi. Sebaliknya energi yang cukup dalam ransum, akan 

meningkatkan pemanfaatkan nitrogen makanan untuk sintesis dan peletakan 

protein tubuh (Sutardi, 1981). Kekurangan protein juga mengakibatkan penurunan 

produksi susu. Kekurangan protein yang parah mengakibatkan ternak kurus pada 

permulaan laktasi dan sulit menjadi gemuk pada akhir laktasi (Sutardi, 1981).  

Tikus yang diberi protein pakan 10% mengandung DNA dan RNA kelenjar 

ambing lebih rendah masing-masing 23% dan 19% daripada tikus yang 

memperoleh protein 15% dan 25% (Pyska dan Styczynski, 1979). Konsumsi BK 

kambing fase kebuntingan jauh lebih rendah daripada fase laktasi yaitu kambing 

yang diberi protein 16%, 22% dan 26% mengkonsumsi BK berturut-turut 981,9, 

984,3 dan 964,2 g/ekor/hari, sementara kambing PE laktasi mengkonsumsi bahan 

kering masing-masing 1509, 1500 dan 1502 g/ekor/hari (Yulistiani et al., 1999). 

Domba yang diberi pakan dengan kadar protein 15,2% mempunyai produksi susu 

yang lebih tinggi (19,6%) daripada domba yang diberi pakan dengan kadar protein 

12,1% (Manalu et al., 2000). 

Selama periode laktasi terjadi perubahan dalam konsumsi ransum yaitu di 

awal laktasi, saat produksi susu mulai meningkat, ternak ada dalam keadaan 

neraca makanan negatif artinya ternak lebih banyak mengeluarkan zat-zat 

makanan kedalam air susu daripada yang diperolehnya dari makanan, sehingga 

terjadi penyusutan bobot badan pada awal laktasi (Sutardi, 1981). Selanjutnya 

pada saat produksi mulai menurun, sulit memaksakan ternak mengkonsumsi 

pakan yang lebih banyak, selain itu makanan juga digunakan untuk pemulihan 
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kondisi tubuh dan pertumbuhan anak dalam kandungan sejalan dengan terjadinya 

kebuntingan. Sehingga kualitas pakan yang baik sangat penting diperhatikan. 

Kambing laktasi dengan BB antara 30-40 kg dengan produksi susu 1 kg/ekor dan 

kandungan lemak 4% membutuhkan, TDN antara 798 dan 906 gram dan 

kebutuhan protein antara 134 dan 149 gram (NRC, 1981).  

 Konsumsi BK kambing bunting dan laktasi berkisar antara 1141,4 dan 

1221,4 g/ekor/hari (Adiati et al., 2001), kambing PE laktasi 1194,2 g/ekor/hari 

(Budi, 2002), 1759 g/ekor/hari (Atabany, 2001). Sementara konsumsi bahan 

kering kambing persilangan Boer dengan kambing kacang hanya 898 g/ekor/hari 

(Martawidjaja et al., 2001).Pada saat terjadi pertumbuhan yang pesat seperti 

pertumbuhan posnatal, produksi susu, bobot badan diperlukan banyak nutrien 

untuk sintesis, karenanya terjadi peningkatan aktivitas metabolisme tubuh 

(McDonald, 1981).  

 Pada ternak yang sedang bunting dan laktasi biasanya membutuhkan jumlah 

makanan yang juga lebih banyak, sehingga proses metabolisme meningkat, 

sebagai akibatnya laju alir darah keorgan pencernaan juga meningkat. Secara 

alami seekor induk menghasikan susu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak 

sebelum anak mampu memanfaatkan makanan dari lingkungannya (Manalu, et 

al., 1999).  

 Bagi ternak mamalia, laktasi merupakan tahapan terakhir dari siklus 

reproduksi lengkap, dimana induk menghasilkan susu untuk anaknya. Jika 

produksi susu pada suatu laktasi tidak mencukupi kebutuhan anak yang dilahirkan 

akan dapat mengakibatkan kegagalan anak untuk bisa melanjutkan kehidupannya. 

Produksi susu seekor ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya bangsa 

ternak, nutrisi, persistensi, bobot badan, umur ternak, musim dan frekuensi 

pemerahan (Sands dan McDowell, 1978), litter size (Hayden et al., 1979; Manalu 

dan Sumaryadi, 1998). 

 Produksi dan kualitas susu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan dan 

perkembangan kelenjar ambing selama bunting (Cowie, et al., 1980; Anderson, et 

al., 1973), ketersediaan zat-zat makanan secara kualitas dan kuantitas sebagai 

susbtrat untuk sintesis susu (Frimawaty dan Manalu, 1999), dan involusi kelenjar 
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ambing selama laktasi berlangsung (Wilde dan Knight, 1989; Manalu dan 

Sumaryadi, 1996; Adriani, 1998).  

Konsumsi bahan kering pakan seekor ternak sangat dipengaruhi oleh 

kondisi kambing pada saat penelitian berlangsung. Jika kambing berada pada 

kondisi pertumbuhan, maka konsumsinya akan lebih tinggi daripada kambing 

yang tidak tumbuh. Selain itu konsidi fisiologis kambing seperti bunting dan 

menyusui akan meningkatkan kebutuhan ransum (Devendra dan Burns, 1994). 

2.3. Tablet Daun Katuk 

Menurut Sa’roni et al. (2004), Pemberian ekstrak daun katuk pada 

kelompok ibu melahirkan dan meyusui bayinya dengan dosis 3x300 mg/hari 

selama 15 hari mulai hari ke dua - hari ketiga setelah melahirkan dapat 

meningkatkan produksi air susu ibu (ASI) 50,7% lebih banyak dibandingkan 

dengan ibu melahirkan dan menyusui bayinya tidak diberi ekstrak daun katuk 

pemberian ekstrak daun katuk tersebut dapat mengurangi jumlah subyek kurang 

air susu ibu (ASI) sebesar 12,5%. Hasil penelitian ini akan menunjukkan ada 

pengaruh bermakna dari pemberian ekstrak daun katuk terhadap produksi ASI. 

Menurut Gunanegara et al., (2010) bahwa daun katuk dapat dikonsumsi 

dengan mudah. Daun katuk dibuat dalam bentuk kapsul siap minum yang 

mengandung 100% ekstrak daun hijau yang diproses secara alami dan higienis 

tanpa tambahan bahan apapun dan tetap menjaga khasiat daun katuk. Tanpa efek 

samping apapun sehingga kapsul daun katuk aman dikonsumsi untuk ibu dalam 

masa menyusui dan penyembuhan beberapa penyakit. Manfaat ekstrak daun katuk 

mengobati penyakit kulit, mengatasi sembelit, menyembuhkan luka, mengobati 

susah buang air kecil (BAK), meningkatkan vitalitasi seksual pria, meredakan dan 

menurunkan demam. 

Taksonomi tanaman katuk dapat diklasifikasikan sebagai berikut, tanaman 

katuk  termasuk  divisi  Spermatophyta, sub divisi  Angiospermae, kelas 

Dicotyledoneae, sub kelas Monochlamydeae (Apetalae), bangsa  Euphorbiales, 

suku  Euphorbiaceae, marga Sauropus dan termasuk jenis S. androgynus (L) Merr. 

Tanaman katuk merupakan salah satu jenis tanaman semak dengan ketinggian 

dapat mencapai 2-3 meter. Menurut Sukendar (1997), batang memiliki alur-alur 

dengan kulit yang agak licin berwarna hijau dan jumlah daun percabang berkisar 
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antara 11-21 helai. Katuk berdaun hijau pekat atau hijau tua pada bagian atas dan 

hijau muda pada bagian bawah. 

Menurut Wijono dan Harsodjo (2003), bahwa tumbuhan katuk (Sauropus 

androgynus (L.)Merr.) telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan 

beberapa negara tetangga, baik sebagai obat tradisional, sebagai sayuran atau 

pewarna. Dilaporkan bahwa tumbuhan ini sering digunakan untuk pengobatan 

demam, bisul, borok, frambusia, sebagai diuretik, memperlancar ASI dan obat 

luar. Tetapi disebutkan juga bahwa konsumsi daun katuk yang berlebihan dapat 

menimbulkan pusing, mengantuk dan sembelit. 

 Menurut Bimantoro (2009), bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk me-

ningkatkan produksi susu antara lain melalui suplementasi pakan, salah satunya 

dengan daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) daun katuk telah banyak di-

konsumsi oleh masyarakat untuk meningkatkan produksi ASI.  

Menurut Sihotang (2005), bahwa daun katuk mengandung zat aktif yaitu 

Sauropi folium yang baik untuk melancarkan ASI. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

Sauropi folium dalam daun katuk dapat meningkatkan aliran nutrien ke dalam 

kelenjar mammae dan mempengaruhi aktivitas sel sekretorik. Daun katuk kaya 

asam amino yang dapat merangsang produksi susu.  

Menurut Suprayogi (2000), mekanisme senyawa aktif Sauropi folium daun 

katuk dalam sistesis air susu di kelenjar sekretori melalui dua jalur. (1) Aksi 

hormonal, yaitu daun katuk dapat memodulasi hormon-hormon laktogenesis 

secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui aksi 

prostaglandin dan hormon steroid, sedangkan secara tidak langsung melalui 

stimulasi sel-sel kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon prolaktin dan 

oksitosin. (2) Aksi metabolik, yaitu melalui proses hidrolisis senyawa-senyawa 

aktif daun katuk yang kemudian dapat ikut serta dalam metabolisme karbohidrat, 

protein dan lemak. 

Menurut Kustifah (1991), bahwa infus daun katuk dapat meningkatkan 

kuantitas produksi ASI. Larutan ekstrak daun katuk 20% yang diberikan secara in 

vitro dapat meningkatkan produksi susu lebih dari 20%, komposisi susu tidak 

berubah, terjadi peningkatan aktivitas metabolisme glukosa sebesar lebih dari 

50%. Pemberian daun katuk segar pernah dilakukan pada ternak sapi perah 



8 
 

dengan dosis 0,06% bobot badan dan tidak memberikan dampak negatif. Mengacu 

pada dosis pemberian tersebut, maka pada kambing perah dapat di-

suplementasikan daun katuk sebanyak aras tersebut.  

Menurut Pidada dan Rai (1999), bahwa daun katuk mengandung protein, 

steroid, dan beta karoten. Protein berkhasiat merangsang peningkatan sekresi 

susu, sedangkan steroid dan vitamin A berperan merangsang proliferasi epitel 

alveolus, sehingga akan terbentuk alveolus yang baru, dengan demikian terjadi 

peningkatan jumlah alveolus dalam kelenjar ambing.  

Selain memiliki manfaat yang banyak, daun katuk juga memiliki 

kelemahan, Pujiyati (1999) menyatakan bahwa pemberian ekstrak daun katuk 

(EDK) dengan dosis 1.89 g/ekor/hari dan suspensi daun katuk dengan dosis 7.44 

g/ekor/hari pada domba laktasi yang diberikan selama lima minggu menyebabkan 

terjadinya degenerasi lemak pada hati yang kemungkinan diakibatkan oleh 

senyawa aktif yang terkandung dalam daun katuk. Selain itu Andryanto (2004), 

juga menemukan terjadinya penurunan kecernaan lemak kasar dan berat karkas 

akibat penambahan tepung daun katuk pada pakan ayam broiler.  

Menurut Santoso (2008), katuk dapat menyebabkan gangguan pencernaan 

dan penyerapan mineral. Hal ini dapat berakibat lebih lanjut pada keroposnya 

tulang, selain itu daun katuk juga dapat mengakibatkan kelainan pada paru-paru 

dan menyebabkan keguguran pada kelinci. Daun katuk juga banyak mengandung 

kristal kalsium oksalat bentuk roset, sehingga bagi penderita penyakit batu ginjal 

dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi daun katuk. 

2.4. Produksi  Susu 

Menurut Yatimin et al., (2013), bahwa susu kambing merupakan salah satu 

sumber protein hewani yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan sel dan 

pembentukan sel. Produksi susu dipengaruhi oleh mutu genetic,umur induk, bobot 

hidup, lama laktasi, tatalaksana ternak dan aktifitas pemerahan. Produksi akan 

meningkat sejak induk beranak kemudian akan turun hingga akhir masa laktasi. 

Puncak produksi susu kambing PE akan dicapai pada hari ke-40 setelah beranak. 

Semakin banyak laktasi semakin banyak jumlah produksi susu selama masa 

laktasi tersebut. 
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Potensi produksi susu kambing yaitu sebanyak 0,45-2,1 liter/hari/laktasi  

(Budiarsana dan Sutama, 2010). Selain itu, susu kambing mengandung laktosa 

yang rendah, yaitu sekitar 4,1% dibandingkan susu sapi yang mengandung laktosa 

sekitar 4,7%, sehingga susu kambing dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang 

menderita lactose intolerance ( Iqrimah, et al. 2013). Seekor ternak berkategori 

penghasil susu yang baik, dilihat dari tingginya susu dihasilkan ( Taofik dan 

Depison, 2008). Kambing PE merupakan jenis kambing perah yang unggul, 

karena mempunyai kemampuan memproduksi susu sebanyak 1,5-3 liter per hari. 

Produksi susu kambing Peranakan Etawah sangat beragam yaitu 0.45 – 2.2 kg per 

ekor per hari (Obts dan Napitupulu, 1984; Thahar, et al., 1996; Yulistiani et al., 

1999; Sutama et al, 1995; Adriani et al., 2003). 

Produksi susu kambing umumnya akan meningkat pada minggu ke-2, 

selanjutnya mencapai puncak produksi pada minggu ke-3 dan berangsur-angsur 

menurun sampai akhir laktasi. Kambing mengalami masa kering atau periode 

kering setelah minggu ke-12 atau bulan ke-3 ( Fitriyanto et al., 2013). Pemberian 

makanan yang tidak sempurna waktu sekresi susu menurun, mempunyai pengaruh 

langsung terhadap turunnya produksi ( Anggorodi, 1979). Pakan merupakan salah 

satu faktor yang sangat berpengaruh pada penampilan produksi susu ( Budiarsana 

dan Sutama, 2001). Pertambahan bobot badan dan produksi susu yang maksimal 

akan dapat dicapai apabila pakan yang diberikan terdiri dari hijauan berupa 

campuran rumput-rumputan dan daun leguminosa dengan tambahan konsentrat 

(Rostini, 2011). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi susu 

antara lain melalui suplementasi pakan ( Marwah et al., 2010). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Kambing milik Pak Tulaji di 

Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu Jambi yang dimulai pada tanggal 3 Agustus 

2016 sampai 1 Oktober 2016. 

 

3.2. Materi dan Peralatan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 ekor kambing PE 

laktasi (setelah puncak laktasi), hijauan, konsentrat, probiotik Probio_FM, dan 

tablet daun katuk. Sedangkan alat yang digunakan pada produksi susu kambing 

yaitu saringan, alat ukur, lap bersih, air hangat, minyak makan, ember, dan teko 

ukur. 

Ransum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari hijauan dan 

konsentrat. Komposisi ransum penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 dan 

komposisi kimia ransum ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 1 : Komposisi Ransum Penelitian 

Bahan Komposisi (%) 

Hijauan 68 

Dedak 12 

Ampas Tahu 8 

Bungkil Kedelai 5 

Bungkil Kelapa 5 

Urea  0.5 

Top mix 0.5 

Kapur 0.5 

Garam 0.5 

Total                              100 
Sumber: Hasil Perhitungan.  

 

Tabel 2 : Kandungan Nutrisi Ransum 

Kandungan Nutrisi Persentase (%) 

Bahan kering 39,49 

Serat kasar 21,65 

Lemak kasar 2,40 

Protein kasar 14,46 

Kadar abu 11,02 

Sumber :Hasil Perhitungan. 
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Tabel 3. Komposisi Tablet Daun Katuk 

  Tiap Tablet Mengandung   

 

Ekstrak Sauropi Folium 620 mg 

  DHA (Docosahexaenoic Acid) 100 mg 

Sumber: Larcar Asi + DHA,Pt. Mecosin Indonesia, Jakarta Indonesia  

3.3. Metode 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama 8 minggu, pada minggu pertama 

dilakukan pengukuran produksi susu untuk menentukan kelompok produksi susu 

tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Pada minggu kedua dilakukan adaptasi 

pakan dan selama 6 minggu dilakukan pengamatan produksi susu. Kandang dan 

tempat pakan kambing dibersihkan pada pukul 06:00 WIB, setelah bersih pakan 

konsentrat diberikan pada kambing 1 kali sehari, sedangkan pakan hijauan 

diberikan setelah pakan konsentrat dan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pagi, siang 

dan sore hari. Konsumsi BK diperoleh dari jumlah pakan hijauan dan konsentrat 

yang diberikan dikurangi dengan sisa pakan yang diberikan. Pada pukul 08:00 

WIB anak kambing dipisahkan dari induk, puting susu kambing dibersihkan 

dengan air hangat untuk dilakukan pemerahan. Setelah 4 jam pemerahan, puting 

susu kambing dibersihkan kembali dengan air hangat untuk pemerahan kembali. 

Pemerahan susu kambing setelah 4 jam diukur menggunakan gelas ukur untuk 

mengetahui produksi susu selama 4 jam. Pemberian tablet daun katuk dengan cara 

memberikan secara langsung dan ada juga dengan menggunakan kulit pisang 

manis sesuai kambing perlakuan, sedangkan effisiensi produksi susu diperoleh 

dengan cara menghitung jumlah produksi susu yang didapat, dibandingkan 

dengan konsumsi bahan kering pakan. 

3.4. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

terdiri dari 4 perlakuan (P0, P1, P2, P3) dan 4 kelompok dengan jumlah total 16 

unit percobaan. Perlakuan yang diberikan adalah : 

P0= Ransum. 

P1= Ransum+ ½ Tablet Daun Katuk mengandung 310 mg Sauropi Folium 

P2= Ransum + 1 Tablet Daun Katuk mengandung 620 mg Sauropi Folium 
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P3= Ransum + 1½ Tablet Daun Katuk mengandung 930 mg Sauropi 

Folium. 

3.5. Peubah yang Diamati 

Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah: 

a. Konsumsi BK  

Konsumsi BK pakan diperoleh dengan menghitung jumlah pakan 

yangdiberikan dikurang dengan sisa pakan, dirata-ratakan dalam 

gram/ekor/hari dalam BK 

b. Produksi susu selama 4 jam 

Produksi susu diperoleh dengan menghitung jumlah produksi susu selama 4 

jam setiap hari, dalam ml/ekor/ hari.  

c. Efisiensi Produksi Susu 

Efisiensi pakan diperoleh dengan cara melihat jumlah konsumsi pakan yang 

diperoleh dengan produksi susu yang dihasilkan. 

Rumus menghitung efisiensi produksi susu yaitu: 

EP = Produksi Susu  x 100 % 

         Konsumsi Pakan 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari setiap parameter yang diamati dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan model persamaan berikut : 

Yij  = µ + Ai + Bj + Eij 

µ =nilai tengah umum dari perlakuan. 

i =1, 2, 3,4 (Kelompok perlakuan). 

j =1, 2, 3,4 (Banyaknya ulangan). 

Ai    =Pengaruh perlakuan. 

Bj =Pengaruh kelompok. 

Eij = galat percobaan. 

Jika analisis memperlihatkan pengaruh yang nyata (P<0,05) maka 

dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Duncan (Steel dan Torrie, 1995). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Konsumsi BK Pakan Kambing PE 

 Hasil penelitian konsumsi BK pakan kambing PE yang diberi perlakuan 

tablet daun katuk dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan Konsumsi BK Pakan Kambing PE yang Mendapat Perlakuan 

Tablet Daun Katuk. 

Perlakuan Rataan Konsumsi BK (g/ekor/hari) 

P0 1924±362.67 

P1 1623±251.85 

P2 1585±83.47 

P3 1711±140.59 

  Rataan      1711 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian tablet daun 

katuk tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi bahan kering (P>0,05). Rata- 

rata konsumsi BK pakan perlakuan P0, P1, P2 dan P3 berturut-turut adalah  1924, 

1623, 1585 dan 1711 g/ekor/hari (Tabel 4). Hasil penelitian ini relatif sama dari 

penelitian Setyaningsih et al. (2013) yang mendapatkan konsumsi bahan kering 

kambing sebesar 1.55-1.66 kg/ekor/hari. Tetapi hasil penelitian ini lebih tinggi 

dari  penelitian Yulistiani et al. (1999) yang mendapatkan konsumsi bahan kering 

kambing PE laktasi masing-masing 1509, 1500, 1502 g/ekor/hari, dan 

Martawidjaja et al., (2001) mendapatkan konsumsi bahan kering sebesar 1057,3 

g/ekor/hari. Kondisi ini diduga karena bobot badan kambing yang digunakan 

selama penelitian relatif sama dengan bobot badan kambing yang digunakan 

Yulistiani et al., (1999) dan Martawidjaja et al., (2001) yakni berkisar 34.44 kg. 

Menurut Kearl (1982) bahwa bobot ternak dan produksi susu yang relatif sama 

maka kebutuhan makanan sapi relatif sama. Varga et al. (1984) menambahkan 

bahwa, jumlah konsumsi BK maupun produksi susu sangat dipengaruhi oleh sifat 

ransum yang diberikan.   

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlakuan tidak 

mempengaruhi konsumsi bahan kering. Menurut Purbowati et al. (2003) 

pemberian konsentrat yang terlalu banyak akan menyebabkan konsentrasi energi 

ransum meningkat, sehingga dapat menurunkan tingkat konsumsi. Pemberian 

hijauan dalam bentuk kering juga dapat mempengaruhi konsumsi.  
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 Selain itu juga diduga konsumsi BK pakan yang hampir sama (Tabel 4) 

pada semua perlakuan dikarenakan bobot badan induk masing - masing kambing 

relatif sama, sehingga kemampuan mengkonsumsi ransum juga sama. Jumlah 

konsumsi BK pakan yang sama dimungkinkan juga karena kualitas dan komposisi 

ransum yang sama. Hal ini sesuai pendapat Parakkasi (1999) yang menyatakan 

bahwa konsumsi kambing dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks 

meliputi faktor hewannya sendiri, pakan yang diberikan, dan lingkungan tempat 

ternak dipelihara sehingga jika kondisi fisik dan fisiologis ternak, lingkungan 

tempat ternak dipelihara dan kualitas pakan yang diberikan seragam akan 

menyebabkan tingkat konsumsi yang sama pula.  

 

4.2. Produksi Susu Kambing PE 

 Produksi susu kambing PE yang diberi perlakuan tablet daun katuk dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan Produksi Susu Kambing PE yang Diberi Perlakuan  Tablet Daun 

Katuk. 

Perlakuan Rataan Produksi Susu (ml/ekor/hari) 

P0 82.53± 49.84 

P1 90.59± 19.70 

P2 75.60±28.10 

P3 81.29±26.66 

  Rataan      82.50 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian tablet daun 

katuk tidak berpengaruh nyata terhadap produksi susu kambing PE selama 

penelitian (P>0,05). Rata rata total produksi susu kambing PE perlakuan P0, P1, 

P2 dan P3 adalah 82.53, 90.59, 75.60 dan 81.29 ml/ekor/hari (Tabel 5). Produksi 

dari keempat perlakuan tersebut lebih rendah dibandingan dengan penelitian 

Sumaryadi (1997) yang mendapatkan rataan produksi susu domba ekor tipis yang 

anaknya dipisahkan dari induknya selama 4 jam kemudian baru diperah, diperoleh 

produksi susu untuk induk yang menyusui anak kembar 180 ml bagi domba yang 

mendapatkan tambahan konsentrat 500 gr/ekor/hari, dan 160 ml bagi domba yang 

mendapatkan konsentrat 1000 gr/ekor/hari selama laktasi. 

Dan penelitian ini juga lebih rendah dari penelitian Mardalena et al. (2011) 

yang menggunakan kambing Etawah diberi pakan basal yaitu sebesar 440 ml/hari. 
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Penelitian lain pada kambing Murciano yang diperah 1 kali/hari menghasilkan 

susu sebanyak 1,43 liter/hari (Salama et al., 2003). Sementara Subhagiana (1998) 

mengelompokkan total produksi susu kambing PE berdasarkan produksi susu 

rendah, sedang dan tinggi berturut-turut 136,05, 198,07 dan 253,37 kg/laktasi, 

dengan persistensi produksi susu berkisar antara 68,32– 81,44%. Usaha kambing 

perah memerlukan pemberian konsentrat sebesar 35% pada kambing Saanen 

menghasilkan susu sebanyak 2,95 kg/hari (Serment et al., 2011). 

 Menurut Herawati (2003) imbangan yang ideal antara hijauan dan 

konsentrat untuk pakan ternak perah adalah 60:40, karena untuk memproduksi 

susu diperlukan hijauan yang lebih banyak dibandingkan konsentrat. Namun, pada 

keempat perlakuan dengan imbangan yang sama (60:40) ternyata tidak 

mempengaruhi produksi susu. Hal tersebut dapat disebabkan karena konsumsi BK 

yang sama pada ketiga perlakuan. Selain itu, produksi susu yang rendah dapat 

disebabkan karena kambing tersebut hanya diperah satu kali. Jumlah pemerahan 

susu setiap harinya dapat menentukan produksi susu yang dihasilkan (Salama et 

al., 2003). Peningkatan interval pemerahan dapat meningkatkan produksi susu 

(McKusick et al., 2002).  

 Produksi susu dipengaruhi oleh bangsa, individu, masa laktasi, umur, berat 

badan, pakan, lama pengeringan, frekuensi pemerahan, dan penyakit (Herawati, 

2003). Radikal bebas yang berlebih dapat menyebabkan kondisi yang tidak 

nyaman pada ternak, sehingga mempengaruhi produksi produktifitas kambing 

perah terutama jumlah dan kualitas susunya (Mardalena et al., 2011). 

 

4.3. Efisiensi Produksi Susu Kambing PE 

Efisiensi produksi susu kambing PE yang mendapat perlakuan tablet daun 

katuk dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan Efisiensi Produksi Susu Kambing PE yang Diberi Perlakuan 

Tablet Daun Katuk. 

Perlakuan Rataan Efisiensi Produksi Susu (%) 

P0 4.45±3.21 

P1 5.79± 1.84 

P2 4.74± 1.58 

P3 4.88±2.00 

  Rataan      4.96 

 



16 
 

Effisiensi dapat diartikan sebagai peningkatan keluaran (output) satuan 

produksi dibandingkan dengan satuan masukan (input). Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan tablet daun katuk tidak berpengaruh nyata 

terhadap efisiensi produksi susu kambing PE (P>0,05). Rata-rata efisiensi 

produksi susu selama penelitian perlakuan P0, P1, P2 dan P3 berturut-turut adalah 

4.45, 5.79, 4.74 dan 4.88 %. Kelompok ternak perlakuan P1 mempunyai efisiensi 

produksi susu yang lebih tinggi dari kelompok ternak perlakuan P0, P2, dan P3 

yaitu ternak dengan pemberian dosis tablet daun katuk lebih sedikit. Hasil 

penelitian ini lebih rendah dari hasil penelitian Adriani (2003) yang mendapatkan 

efisiensi produksi susu kambing PE sebesar 57.9, 76.6, dan 67.6 % dan hasil 

penelitian Moe dan Tyrrell (1985) yang mendapatkan efisiensi produksi susu 

antara 60-69 % pada sapi perah. 

Efisiensi produksi susu yang lebih tinggi terjadi pada kambing yang 

berproduksi lebih tinggi karena terjadi peningkatan sel-sel sekretoris kelenjar 

kambing selama kebuntingan merupakan proporsi yang relatif lebih besar 

dibandingkan kenaikan bobot badan karena produksi per unit jaringan umumnya 

sama pada ternak (Linzell, 1972). 

 Menurut Maulfair et al. (2011), efisiensi pakan (kadang-kadang disebut 

efisiensi susu atau efisiensi konsumsi bahan kering) adalah ukuran sederhana 

untuk menentukan kemampuan relatif sapi untuk mengubah nutrisi pakan 

kedalam susu atau komponen susu. Menurut Zamani (2012), banyak faktor yang 

mempengaruhi efisiensi termasuk protein danlemak pakan juga mempengaruhi 

efisiensi. 

 Efisiensi produksi susu dari setiap sapi dapat dibandingkan dengan 

memperhitungkan kandungan energi dari pada susu yang diproduksi dengan 

energi dalam jumlah TDN bahan ransum yang dikonsumsi. Hasil yang dinamakan  

efisiensi produksi susu (gross efficiency ofmilk production), (Brody, 1945). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemberian tablet daun katuk berpengaruh tidak nyata terhadap komsumsi BK 

pakan kambing PE, produksi susu, dan efisiensi produksi susu, kecenderungan 

hasil terbaik terdapat pada perlakuan P1. 

 

5.2. Saran 

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang produksi susu kambing 

Peranakan Etawah yang diberi tablet daun katuk dengan meningkatkan dosis 

tablet daun katuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


