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KADAR BAHAN KERING DAN LAKTOSA SUSU KAMBING PERANAKAN ETAWA  

(PE) YANG DIBERI PAKAN KONSENTRAT BERBASIS  

KULIT BUAH KAKAO PERMENTASI 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar bahan kering dan laktosa susu 

kambing PE yang diberi pakan konsentrat berbasis kulit buah kakao (KBK) yang 

difermentasi dan yang tidak difermentasi. Penelitian ini menggunakan 9 ekor induk 

kambing PE laktasi yang dibagi menjadi 3 kelompok (3 ulangan) dengan  menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan masing-masing kelompok diberikan salah satu 

perlakuan dari 3 perlakuan (T1= 47,5% KBK tidak difermentasi; T2= 47,5% KBK di 

difermentasi; dan T3= 60% KBK difermentasi). Kambing diberikan pakan basal rumput 

lapangan secara ad-libitum dan masing-masing kelompok diberi konsentrat perlakuan 

sebanyak 600 gram/hari/ekor. Variabel yang diamati meliputi konsumsi bahan kering 

(BK) konsentrat, BK rumput lapangan dan total konsumsi BK; serta kadar bahan kering 

dan laktosa susu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian konsentrat yang 

mengandung KBK yang difermentasi kepada kambing PE laktasi tidak meningkatkan 

konsumsi BK konsentrat; BK rumput lapangan, total konsumsi BK, kadar bahan kering 

dan laktose susu secara nyata (P>0.05) dari variabel tersebut pada kambing yang diberi 

konsentrat yang mengansung KBK yang tidak difermentasi. Pemberian konsentrat 

berbasis KBK yang difermentasi berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap konsumsi air 

minum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian konsentrat 

berbasis kulit buah kakao pada ransum kambing PE baik yang difermentasi maupun 

yang tidak difermentasi hanya meningkatkan konsumsi air secara nyata (P>0.05) dan 

tidak berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap kadar bahan kering dan laktose susu yang 

dihasilkan. 

Kata kunci: Konsumsi bahan kering; kambing PE laktasi; komposisi susu; fermentasi; limbah 

perkebunan 

 

  



3 
 

DRY MATTER AND LACTOSE MILK CONTENTS OF CROSSBRED ETAWA GOAT FED 

CONCENTRATES BASED ON FERMENTED CACAO POD 

 

ABSTRACT 

By  

Uswatun Hasanah 

B1D 013 271 

 

The aim of this study was to evaluate the dry matter and lactose milk contents of crossbred 

Etawa goat fed concentrates based on fermented and non-fermented cacao pod. Nine lactating 

crossbred Etawa goats were used inthis study and divided into 3 groups and each group 

consisted of 3 does as a replecation and then arranged as a Completely Randomized Design 

(RAL) with 3 treatments (T1: 47.5% cacao pod without fermentation; T2: 47.5 % fermented 

cacao pod; and T3: 60% fermented cacao pod in concentrates). All the does were given a 

basal diet of field grass ad-libitum and each group of does was given 600 g/head/day 

concentrate treatment. Variable measurements were dry matter concentrate intakes;  dry 

matter  field grass intakes; total dry matter intakes; milk dry matter and lactose contents  of 

does. The results showed that the lactating does given concentrate based on the fermented 

cacao pod had the similar responses (P> 0.05)  to those goats fed unfermented cacao pod on 

concentrate dry matter intake, field grass dry matter intake; total dry matter intake; milk dry 

matter and lactose contents. However, it was significant (P <0.05) increase on water intakes. It 

is concluded that concentrate based on fermented and non-fermented cacao pod had no 

significant effect (P> 0.05) on feed consumption, milk dry matter and lactose content, but it 

was increase the water consumption significantly (P<0.05). 

Keyword : dry matter intakes; crossbred Etawa does; milk composition; fermentation; by-product of 

plantation,  
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PENDAHULUAN  

Pemeliharaan kambing PE memerlukan ketersediaan pakan dalam jumlah yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, baik ditinjau dari  kualitas maupun kuantitasnya agar 

produktivitasnya optimum. Namun salah satu masalah yang dihadapi dalam penyediaan bahan 

pakan tersebut adalah ketersediaan bahan baku yang terbatas, terutama pada  musim kemarau. 

Oleh karena itu, perlu dicari bahan pakan alternatif yang murah, tersedia sepanjang waktu dan 

yang belum termanfaatkan sebagai pakan ternak serta mempunyai nilai gizi yang dapat 

memenuhi kebutuhan kambing. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kambing agar produksinya 

optimum, memerlukan biaya cukup tinggi yaitu mencapai  60-70 % dari biaya operasional 

(Sodiq dan Abidin, 2002). Oleh karena itu, upaya penurunan biaya pakan merupakan suatu 

keharusan dan salah satu teknik yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan limbah 

agroindustri sebagai bahan pakan alternatif seperti kulit buah kakao yang jumlahnya cukup 

banyak dan belum termanfaatkan secara meluas (Murni dkk., 2005). 

Karakter umum pakan limbah agroindustri adalah berserat tinggi dan protein rendah, 

termasuk limah kulit buah kakao (KBK) merupakan beban yang cukup berat bagi ternak 

ruminansia dengan ukuran tubuh kecil, seperti kambing. Namun, tanaman kakao (Theobroma 

cacao) ini merupakan salah satu tanaman buah komoditas yang jumlahnya cukup tinggi di 

Kabupaten Lombok Utara dengan luas areal perkebunan kakao mencapai 3.498.35 ha dan 

menghasilkan produksi kakao sebesar 1.124,31 ton (Anonim. 2015). Menurut Suparjo dkk. 

(2011), persentase kulit buah kakao mencapai 75 % dari buah kakao secara utuh, sehingga 

dihasilkan limbah kulit buah kakao sebesar 843,23  ton dalam satu tahun. 

Nelson dan Suparjo (2011), menyatakan bahwa pemanfaatan kulit buah kakao sebagai 

pakan ternak akan memberikan dua dampak utama yaitu peningkatan ketersediaan bahan pakan 

ternak terutama di musim kemarau dan mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan 

kulit buah kakao yang kurang tepat. Namun dalam pemanfaatan sebagai bahan pakan ternak, 

limbah ini memiliki kendala utama yaitu berupa kandungan lignin yang tinggi dan zat anti 

nutrisi (theobromin) yang dapat menurunkan kecernaan nutrisinya. Sehingga sebelum diberikan 

kepada ternak kambing, Kulit buah kakao ini harus difermetasi terlebih dahulu, untuk 

meningkatkan kadar proteinnya,menurunkan kandungan antinutrisinya  (theobromin) dan 

menurunkan kadar serat kasarnya, terutama kandungan ligninnya. 

Selama ini pemanfaatan kambing PE sebagai penghasil susu dan daging dirasakan masih 
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sangat kurang, dilain pihak kebutuhan susu segar nasional masih sangat tergantung dengan susu 

import. Susu merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi, mengandung 

semua zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh serta dapat dikonsumsi oleh manusia pada 

segala umur baik dalam segar maupun yang telah diolah, sehingga susu dikatakan makanan 

sempurna (Sutama, 2001). 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian untuk tentang 

pemanfaatan kulit buah kakao ini sebagai pakan kambing ini dengan memanfaatkannya sebagai 

salah satu bahan pembuat konsentrat untuk mempertahankan kualitas susu yang dihasilkan, 

terutama kadar bahan kering dan laktose susunya, karena komposisi ini sangat menentukan total 

kandungan energy susu yang dihasilkan oleh seekor kambing. Sebagai langkah awal untuk 

memanfaatkan KBK yang difermentasi untuk mempertahankan kualitas produksi kambing PE, 

telah dilakukan penelitian tentang: Kadar Bahan Kering dan Laktosa Susu Kambing PE yang 

Diberi Pakan Konsentrat Berbasis Kulit Buah Kakao Fermentasi. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2017 di 

Peternakan Kambing “Gopala” dan di Laboratorium INMT Fakultas peternakan, 

Universitas Mataram dengan menggunakan 9 ekor induk kambing PE laktasi (laktasi 2 - 

3; 2 bulan masa laktasi) dengan bobot badan awal 28.63 ± 2.26 kg, dibagi menjadi 3 

kelompok (3 ulangan) dengan  menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) . Setiap 

kambing ditempatkan pada kandang panggung individu yang dilengkapi dengan tempat pakan 

dan air minum. Masing-masing kelompok kambing diberikan salah satu dari 3 perlakuan 

(T1= 47,5% KBK tidak difermentasi; T2= 47,5% KBK difermentasi; dan T3= 60% KBK 

difermentasi) seperti pada tabel 1dengan komposisi nutrisi seperti table 2.  Kambing 

diberikan ransum basal rumput lapangan secara ad-libitum dengan frekuensi 3X sehari 

(07.00; 12.00; 17.00 WIB) dan masing-masing kelompok diberi konsentrat perlakuan 

sebanyak 600 gram/hari/ekor dengan frekuensi 1x sehari pada pagi hari.  

Tabel 1. Formulasi perlakuan bahan pakan konsentrat  berbasi kulit  

 buah kakao 
 

Jenis Bahan Pakan 
Perlakuan 

T1 * T2  ** T3** 

Kulit Buah Kakao (%) 47.5 47.5 60 
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Dedak padi (%) 47.5 47.5 35 

Mineral (%) 2 2 2 

Urea (%) 3 3 3 

Jumlah (%) 100 100 100 

Keteranagn :* tidak difermentasi, ** difermentasi dengan Bos (Starter Fermentasi)  masing-masing dengan 3 

tutup botol (10 ml) dan dicampur dengan air masing-masing 1500 ml. 

 

 Hasil analisa proksimat komposisi nutrisi konsentrat perlakuan dan rumput lapangan 

sebelum diberikan kepada ternak kambing disajikan pada tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil analisa proksimat komposisi nutrisi konsentrat perlakuan dan rumput 

lapangan 

Perlakuan 

Kandungan Bahan Pakan 

BK PK SK LK Abu 

--------------------- (%) ------------------------- 

Konsentrat  T1* 55.65 12.20 37.99 6.82 19.08 

Konsentrat  T2** 62.71 11.80 34.00 7.99 17.93 

Konsentrat  T3** 55.76 12.94 37.57 7.82 16.42 

Rumput Lapangan  33,21 5,59 36,26 1,95 3,57 
Keterangan: Analisis di lakukan diLaboratorium Nutrisi Dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram.  

* = tanpa fermentasi,   **  =dengan fermentasi. 

 

Variabel yang diamati meliputi konsumsi bahan kering (BK) konsentrat, BK 

rumput lapangan dengan cara mengurangi jumlah bahan pakan yang diberikan dengan 

sisa pakan setiap hari dan total konsumsi BK dihitung dengan cara menjumlahkan 

konsumsi bahan kering (BK) konsentrat dengan BK rumput lapangan; konsumsi air 

minum dengan cara mengurangi jumlah air minum yang diberikan dengan sisa air minum 

setiap hari; pertambahan bobot badan dengan menimbang induk kambing setiap minggu 

sebelum diberi makan pagi; serta kadar bahan kering dan laktosa susu dihitung dengan 

analisa laboratorium (Hadiwiyoto, 1982).  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis keragaman (ANOVA) atas dasar 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah menggunakan soft ware SAS (1990). Adanya 

perbedaan yang nyata diantara perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Konsumsi Bahan Kering Rumput Lapangan  

Konsumsi bahan kering rumput ditentukan dengan cara mengalikan jumlah konsumsi 

rumput segar dengan kadar bahan kering rumput. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

induk kambing laktasi mengkonsumsi rata-rata bahan kering rumput sebesar 4.33 kg/ekor/hari 

dari pemberian sebanyak 5 kg/ekor/hari yaitu sekitar 15% BB. Sehingga pemberian hijauan 

telah melebihi kebutuhan kambing laktasi, yaitu sekitar 10% dari berat badan. 

Rata-rata konsumsi bahan kering (BK) rumput, konsentrat, dan total konsumsi BK, dan 

konsumsi air minum disajikan pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata konsumsi BK rumput, konsentrat, total  konsumsi BK, dan konsumsi 

air minum.  
 

No Konsumsi  
Perlakuan 

T1 T2 T3 

1, Rata-rata konsumsi BK rumput (gr) 1533,40
a
 1481,76 1401,14

a
 

2. Rata-rata konsumsi BK konsentrat (gr) 157,65
a
 172,60

a
 202,51

a
 

3. Total konsumsi BK (gr) 1691,1
 a
 1654,5

 a
 1603,6

 a
 

4. Rata-rata konsumsi air minum (ml/hr) 867,22
a
 1285,00

b
 1325,00

b
 

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 

Superskrip pada baris yang sama menunjukkan angka yang tidak signifikan(P>0,05). 

 

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata konsumsi bahan kering rumput lapangan 

induk kambing PE laktasi pada setiap perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,05). Rata-rata 

konsumsi BK rumput lapangan kambing PE pada perlakuan T1 menunjukkan hasil konsumsi 

tertinggi yaitu sebanyak 1533,40
 
gr/ekorhari kemudian berturut-turut diikuti pada T2 (1481,76 

gr/ekorhari) dan T3 (1401,14 gr/ekorhari). Hal ini mungkin disebabkan oleh konsentrat T1 

yang tidak difermentasi yang diberikan pada kambing tidak disukai sebagai akibat dari bau atau 

aroma urea yang menyengat disamping juga kulit buah kakao (KBK) yang tidak difermentasi 

masih mengandung anti nutrisi (theobromin) yang cukup tinggi sehingga konsumsi konsentrat 

pada perlakuan T1 lebih rendah dibandingkan dengan T2 dan T3. Dan sebagai kompensatori 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, kambing meningkatkan konsumsi rumputnya, sehingga 

konsumsi BK rumput menjadi tinggi.  

Menurut (Parakkasi 1999), konsumsi BK pakan kambing dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang kompleks, meliputi faktor ternaknya sendiri, pakan yang diberikan terutama aroma 

dan kandungan anti nutrisinya serta lingkungan tempat ternak dipelihara. Sehingga jika kondisi 

fisik dan fisiologis ternak, lingkungan tempat ternak dipelihara dan kualitas pakan yang 

diberikan seragam maka tingkat konsumsinya juga relatif sama. 
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Konsumsi Bahan Kering (BK) Konsentrat  

Rata-rata konsusmsi BK konsentrat (Tabel 3) pada T3 menunjukkan angka tertinggi 

(202.51 gr/ekor/hari) walaupun tidak berbeda nyata (P>0,05), diikuti dengan perlakuan T2 

(172.61 gr/ekor/hari) dan T1 (157.60 gr/ekor/hari). Hal tersebut disebabkan oleh aroma dari 

konsentrat pada perlakuan T3 baunya lebih harum khas hasil fermentasi dan disukai oleh 

kambing dibandingkan dengan T2 dan T1. Sehingga konsumsi rumput kambing PE pada 

perlakuan T3 cendrung menurun akibat meningkatnya konsumsi konsentrat yang berbasis kulit 

buah kakao yang difermentasi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Winarno (1980) yaitu 

fermentasi bahan pakan dapat meningkatkan kandungan dan kualitas gizi bahan pakan yang 

diberikan serta menghasilkan aroma dan rasa yang lebih disukai oleh ternak sehingga dapat 

meningkat konsumsi konsentrat, terutama pada T3 yaitu konsentrat yang mengandung level 

KBK yang lebih tinggi dan difermentasi. 

Konsumsi BK konsentrat induk kambing laktasi pada penelitian ini lebih rendah dari 

penelitian Murni dkk. (2012) yaitu konsumsi BK konsentrat mencapai 685,8 gr/ekor/hari pada 

kambing yang diberi pakan kulit buah kako yang difermentasi dengan kapang sebagai 

pengganti hijauan dalam ransum ternak kambing.  

Total Konsumsi Bahan Kering (BK) 

Total konsumsi bahan kering (rumput dan konsentrat) dihitung dari penjumlahan 

konsumsi BK rumput lapangan dan BK konsentrat. Total konsumsi BK (rumput dan 

konsentrat) kambing pada perlakuan T1, T2 dan T3 tidak berbeda nyata (P>0,05) sebagai 

akibat dari konsumsi BK rumput dan konsentrat juga tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan rata-

rata total konsumsi BK sebesar T1: 1691,1 gr/ekor/hari, T2: 1654,5 gr/ekor/hari, dan T3: 

1603,6 gr/ekor/hari. 
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Total konsumsi BK pada penelitian ini sudah mencukupi kebutuhan BK kambing 

penelitian berdasarkan tabel kebutuhan NRC (1990) yaitu kebutuhan bahan kering induk 

kambing laktasi dengan berat badan 30 – 34 kg hanyalah 0,96 – 1,2 kg/ekor/hari. Sedangkan 

kambing penelitian ini mampu mengkonsumsi BK dari 1,4 kg sampa 1,9 kg/ekor/hari. Total 

konsumsi BK induk kambing laktasi pada penelitian ini lebih tinggi dari penelitian Murni dkk. 

(2012) yaitu hanya , pada kambing yang diberi pakan kulit buah kako yang difermentasi 

dengan kapang sebagai pengganti hijauan dalam ransum ternak kambing, dengan rata-rata 

konsumsi BK konsentrat 685,8 gr/ekor/hari. 

 

Konsumsi Air Minum 

Pemberian air minum kepada terna yang sedang laktasi penting untuk mempertahankan 

produksi susu, karena susu mengandung 87% air. Jumlah air yang dibutuhkan tergantung dari; 

a). produksi susu yang dihasilkan oleh seekor kambing; b). suhu kandang ; c). jenis dan kualitas 

pakan yang diberikan (Asih, 2004). 

Konsumsi air minum induk kambing PE laktasi pada penelitian ini untuk perlakuan T1 

(867,22 ml/ekor/hari) lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan T2 (1285,00 ml/ekor/hari) 

dan T3 (1325,00 ml/ekor/ml). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian konsentrat 

berbasis kulit buah kakao yang difermentasi meningkatkan konsumsi air minum secara 

signifikan (P<0,05) pada perlakuan T2 dan T3. Hal ini disebabkan karena konsumsi 

konsentratnya lebih tinggi dari rumput sehingga cendrung meningkatkan air minum.  

Konsumsi air minum pada penelitian ini masih tergolong rendah jika dibanding dengan 

kebutuhan air minum kambing PE laktasi Muliyono dan Sarwono (2008) yaitu sebesar 3-5 

liter/ekor/hari. Hal ini disebabkan karena rata-rata konsumsi rumput ternak kambing pada 
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setiap perlakuan yang relatif cukup tinggi sehingga kebutuhan air minum telah terpenuhi oleh 

air yang berasal kadar air rumput, sehingga konsumsi air minumnya menjadi menurun. 

Pertambahan Bobot Badan Induk Kambing 

Hasil analisa statistik rata-rata bobot badan awal yang digunakan pada penelitian ini 

tidak berbeda nyata (P>0,05) dapat diasumsikan rata-rata bobot badan induk kambing yang 

digunakan cukup homogen, konsumsi BK ransumnya juga relatip sama pada masing-masing 

perlakuan sehingga pertambahan bobot badan induk kambing dan bobot badan akhir yang 

diperoleh relatif sama (Tabel 4). Ini berarti kualitas ransum yang terdiri dari konsentrat berbasis 

KBK yang difermentasikan dan yang tidak difermentasi tidak berbeda kualitasnya, ditinjau dari 

pertambahan berat badannya. Namun paling tidak konsentrat yang berbasis kulit buah kakao 

masih mampu mempertahankan bobot badannya sampai pada akhir penelitian, walaupun induk 

kambing penelitian ini masih memproduksi susu. 

Tabel 4. Rata-rata bobot awal, bobot akhir, rata-rata kenaikan bobot  

 badan 
 

No Parameter 
Perlakuan 

T1 T2 T3 

1. Bobot awal minggu 1 (kg) 30,50
a
 31,33 

a
 28,33

a
 

2. Bobot akhir minggu 3 (kg) 33,8 3
a
 31,33

a
 29,33 

a
 

3. 
Rata-rata pertambahan bobot badan selama 

3 minggu (kg) 
1,44

a
 0,56

a
 0,67

a
 

4. 
Pertambahan BB harian (gr/hr) selama 

penelitian 
0,07

a
 0,03

a
 0,03

 a
 

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 

Superskrip pada baris yang sama menunjukkan angka yang tidak berbeda nyata(P>0,05). 

 

Rata-rata pertambahan bobot badan (PBB) kambing pada perlakuan T1 : Rata-rata 

pertambahan bobot badan (PBB) harian pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan 

penelitian Suparjo (2011), yang melaporkan PBB harian sebesar 81 gram/ekor/hari yang diberi 

pakan Kulit Buah Kakao terfermentasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh konsumsi protein 

yang telah memenuhi kebutuhan ternak kambing tidak diikuti konsumsi dengan peningkatan 
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konsumsi energi induk kambing sehingga kebutuhan energi masih di bawah standar kebutuhan 

menyebabkan energi untuk pertambahan berat badan induk tidak mencukupi. 

Kadar Bahan Kering Susu 

Hasil analisa statistik kadar bahan kering susu kambing PE yang diberi pakan 

konsentrat berbasis kulit buah kakao yang difermentasi tidak berbeda nyata dengan kadar bahan 

kering susu yang dihasilkan oleh induk kambing yang diberi konsentrat yang mengandung 

KBK tidak difermentasi (Tabel 5). Hasil penelitian ini juga tidak berbeda nyata (P> 0,05) pada 

semua perlakuan. Namun kadar bahan kering susu pada penelitian ini sudah memenuhi syarat 

dari SNI yang merekomendasikan bahwa bahan kering susu kambing yang baik hendaknya 

mencapai 12-13% (Anonim, 2018). 

Kadar bahan kering susu kambing yang berasal dari induk kambing yang diberikan 

konsentrat yang berbasis 60% KBK difermentasi (T3) menunjukkan angka tertinggi dengan 

produksi susu tertinggi pula. Ini berarti KBK yang difermentasi mempunyai sebagai salah 

bahan konsentrat untuk kambing PE Laktasi. 

 

Kadar Laktosa Susu 

Hasil analisa statistik kadar laktosa susu kambing PE yang diberi pakan konsentrat 

berbasis kulit buah kakao yang difermentasi dan yang tidak difermentasi disajikan pada Tabel 

5. Dari tabel 5 menunjukkan bahwa kadar laktosa susu induk kambing PE laktasi pada semua 

perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,05), dan rata-rata hasil kadar laktosa susu pada penelitian 

ini lebih rendah dibandingkan dengan  hasil penelitian Utari dkk.  (2012) yang melaporkan 

bahwa kadar laktosa susu kambing yang diberi pakan suplementasi protein terpoteksi dalam 

wafer pakan komplit berbasis limbah agroindustri mencapai 4,05%. Namun jika dilihat pada 

setiap perlakuan, hanya perlkuan T3 saja yang lebih. Laktosa merupakan salah satu komponen 

terbesar susu dan sebagai precursor utamanya adalah glukosa darah. Sehingga jenis sumber 

energy ransum mungkin berpengaruh terhadap kadar glucose darah dan akhirnya 

mempengaruhi lactose susu yang dihasilkan.  

Pada kelenjar susu, molekul glukosa mengalami posporilasi dari bentuk glukosa 6-

phosphat menjadi glukosa 1-phosphat. Glukosa 1-phosphat bersama uridin triphosphat (UTP) 

membentuk glukosa diphosphat (UDP). UDP glukosa kemudian dikonversi menjadi UDP 

galaktosa dan UDP galaktosa bebas membentuk laktosa dengan pembebasan UDP, selanjutnya 

sintesis laktosa dikatalisasi oleh enzim laktosa sintase (Schmidt., dkk 1988 
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Tabel 5. Komposisi Susu Kambing PE 
 

Parameter 
Perlakuan 

T1 T2 T3 

Bahan Kering % 14.36
a 

14,12
 a
 15.28

 a
 

Laktosa % 4.56
 a
 4.00

 a
 2.65

 a
 

Keterangan : Superkrip 
a: 

yang dalam satu baris menunjukkan angka yang tidak berbeda nyata (P>0.05). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan    

 Dari hasil dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan 

1. Konsumsi konsentrat yang berbasis kulit buah kakao yang difermentasi pada T3 (60% kulit 

buah kakao) dan T2 (47.5% kulit buah kakao) dan tidak difermentasi T1 (47.5% kulit buah 

kakao) tidak berbeda nyata (P>0.05) dan relatif rendah dari kebutuhan sehingga konsumsi 

rumput menjadi tinggi.  

2. Pemberian konsentrat berbasis kulit buah kakao yang difermentasi kepada kambing PE 

Laktasi cenderung meningkatkan konsumsi air minum secara signifikan. 

3. Pemberian pakan konsentrat berbasis kulit buah kakao yang difermentasi dan tidak 

difermentasi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar bahan kering dan laktosa susu  

kambing PE.  

 

Saran  

1. Perlu penelitian lebih lanjut tentang kulit buah kakao yang difermentasi supaya serat kasar 

yang terkandumg dalam kulit buah kakao menjadi lebih rendah. 

2. Untuk penelitian selanjutnya pemberian rumput dikurangi sehingga konsumsi konsentrat 

meningkat sehingga pemanfaatan limbah kulit buah kakao sebagai pakan meningkat   
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