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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Potensi Kambing di Indonesia 

Tingkat konsumsi daging kambing di Indonesia meningkat seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta bertambahnya pengetahuan 

masyarakat akan mengonsumsi daging. Salah satu komoditi daging yang 

memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap gizi masyarakat adalah daging 

kambing. Daging kambing merupakan salah satu yang disukai oleh masyarakat. 

Tingkat konsumsi daging kambing masyarakat Indonesia mencapai 0,64 kg/kapita 

tahun 2006; 0,50 kg/kapita tahun 2008; dan 0,55 kg/kapita pada tahun 2009 

(Soedjana, 2011). 

Ditinjau dari persebaran populasi kambing di Indonesia khususnya di wilayah 

Jawa Timur dari tahun 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa potensi peternakan kambing di Jawa Timur masih sangat 

baik dan dapat dikembangkan. Menutut data  skatistik BPS (2014) Jumlah 

populasi kuda pada tahun 2014 sebanyak 10.536 ekor , sapi potong 4.125.333 

ekor , sapi perah 245.246 ekor, kerbau 58.507 ekor , kambing 3.090.159 ekor , 

domba 1.221.758 ekor, babi 41.875 ekor , ayam 255.526.647 ekor dan itik 

4.912.393 ekor. Sedangkan menurut data statistik DISNAKJATIM (2015) 

persebaran populasi ternak kambing di Jawa Timur mencapai 3.178.197 ekor. 

Populasi kambing di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 18.879.596 ekor, 

sekitar 50,30 % terdapat di pulau Jawa, dan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa 

antara lain di Provinsi Lampung. Populasi kambing di Provinsi Lampung 

1.252.402 ekor dan merupakan provinsi dengan populasi kambing tertinggi 
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dibandingkan dengan wilayah lain dari luar Pulau Jawa (Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015). 

2.2. Kambing Boerja 

Kambing umumnya digunakan memiliki ciri antara lain telinga terkulai, muka 

cembung, tubuh panjang, memiliki gelambir tipis, tanduk melengkung dan warna 

bulu bervariasi serta keseluruhan bentuk tubuh lebih mengarah ke kambing Boer. 

Ciri tersebut sesuai ciri-ciri kambing Boer yang disebutkan oleh Mahmalia dan 

Taringan (2007). 

Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan telah menjadi ternak yang ter-

registrasi di Indonesia selama lebih dari 65 tahun. Kata "Boer" artinya petani. 

Secara umum Kambing Boer mempunyai tanda-tanda yang jelas yaitu: Tanduk 

melengkung keatas dan kebelakang, telinga lebar dan menggantung, hidung 

cembung, rambut relatif pendek sampai sedang. Kambing Boer merupakan 

satusatunya kambing pedaging yang sesungguhnya, yang ada di dunia karena 

pertumbuhannya yang cepat. Menurut Mason (1988) dalam Setiadi (2003) dalam 

Syawal (2010), rataan litter size kambing Boer adalah 1,7 ekor. 

Kambing Boer merupakan salah satu tipe kambing pedaging yang memiliki 

tubuh kompak dan pesentase karkas yang tinggi. Kambing ini berasal dari Afrika 

Selatan, namun saat ini telah menyebar luas hampir diseluruh dunia. Kambing 

Boer telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai ternak kambing yang 

mempunyai formasi tubuh yang eksellen, pertumbuhannya yang cepat dan 

kualitas karkas yang baik (Lu, 2002). 
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Bangsa Kambing Boer merupakan salah satu jenis kambing dengan potensi 

pertumbuhan dan bobot hidup yang tinggi dan memiliki sifat fertilitas yang baik. 

Menurut Mason (2002) Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan, yang 

merupakan hasil persilangan antara kambing Afrika lokal tipe kaki panjang 

dengan kambing yang berasal dari India Timur. Kambing ini tahan hidup di 

padang penggembalaan yang kering di daerah tropis dan subtropis asal tidak 

lembab. Kambing Boer yang dimuliakan adalah yang berwarna putih dengan 

bercak-bercak merah dan dengan makanan yang baik merupakan pedaging yang 

istimewa. 

Persilangan merupakan salah satu cara atau upaya untuk meningkatkan 

produktivitas ternak lokal melalui perkawinan dengan ternak lain yang dianggap 

memiliki keunggulan tertentu. Kambing Boerka adalah hasil perkawinan silang 

antara ternak kambing Boer jantan dengan kambing Kacang betina. Kambing 

Boerka memiliki ukuran-ukuran morfologi tubuh lebih besar dibandingkan 

dengan kambing Kacang. Sesuai dengan Mahmilia dan Tarigan (2004) dalam 

Syawal (2010) kambing hasil persilangan antara kambing Boer dan kambing 

Kacang memiliki karakteristik morfologi yang lebih baik dari kambing Kacang. 

Karakteristik sifat morfologi (ukuranukuran tubuh) dan sifat produksi bisa 

dijadikan standar untuk menilai produktivitas ternak kambing. Dimana ukuran–

ukuran tubuh dapat memberikan gambaran eksterior seekor ternak dan membantu 

menentukan bobot hidup serta dijadikan pedoman dasar seleksi dalam program 

pemuliaan ternak (Diwyanto, 1994 dalam Syawal, 2010). 
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Gambar 1. Kambing Boer Jantan dan Kambing Kacang Betina 

 
Gambar 2. Cempe Kambing Boerka Prasapih 

2.3. Tanaman Kelor (Moringa oleifera) 

Hasil penelitian, daun kelor mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B, 

kalsium, kalium, besi, dan protein, dalam jumlah sangat tinggi yang mudah 

dicerna dan diasimilasi oleh tubuh manusia. Daun kelor diketahui mengandung 

lebih dari 40 antioksidan dalam pengobatan tradisional untuk mencegah lebih dari 

300 penyakit (Krisnadi, 2010). 

Tabel kandungan nutrisi ransum yang disubstitusi dengan daun kelor menurut 

penelitian Moyo (2014) : 
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Tabel 1. Komposisi Gizi Pada Ransum Eksperimental (DM Basis) 

Nutrients Grass hay 
Sunflower 

meal 

Moringa 

oleifera 

leaf meal 

SE 

Dry matter (g/kg)  893.3 889.3 890.0 2.2 

Crude protein (g/kg) 140.8
a

232.7
b

237.6
b

3.7 

Neutral detergent 

fibre (g/kg)  
526.7

c
420.4

b
347.7

a
2.9 

Acid detergent fibre 

(g/kg)  
244

b
185

a
172

a
7.5 

Phosphorus (g/kg)  5.0
a

6.2
b

6.4
b

0.1 

Calcium (g/kg)  18.1
a

19.8
a

27.8
b

0.7 

Potassium (g/kg)  17.4
a

19.2
b

2.03
b

0.4 

Sodium (mg/kg)  0.1
a

0.1
a

0.2
b

0.01 

Zinc (mg/kg)  770
a

889
b

892
b

33.8 

Copper (mg/kg)  127
a

197
b

210
b

6.3 

Iron (mg/kg)  2860
a

3257
b

3560
b

22.0 

Polyphenols (g/kg)  4.3
a

6.7
b

7.7
b

0.2 

Keterangan : abc berarti dengan abjad yang berbeda dalam satu baris secara signifikan berbeda 

(P<0.05). SE: standard error. 

Tanaman kelor dapat tumbuh pada lingkungan yang berbeda. Tanaman kelor 

dapat tumbuh dengan baik pada suhu 25-35 ºC, tetapi mampu mentoleransi 

lingkungan dengan suhu 28 ºC (Palada, 2003). 

      Gambar 3. Daun Kelor 
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Klasifikasi daun kelor menurut Rollof et al., (2009) 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Division  : Spermatophyta 

Subdevisio : Angiospermae 

Class  : Dicotyledone 

Subclass  : Dialypetalae 

Ordo  : Rhoead les(Brassicales) 

Family  : Moringaceae 

Genus   : Moringa 

Species  : Moringa oleifera 

Moringa oleifera merupakan tumbuhan asli sub-Himalaya di India, Pakistan, 

Banglades, dan Afganistan. Termasuk pohon yang mudah tumbuh, telah 

digunakan oleh penduduk asli Roma, Yunani, dan Mesir. Saat ini telah banyak 

tumbuhan perenial dengan kualitas kayu rendah, tetapi beberapa negara 

menggunakan sebagai obat tradisional dan penggunaan industri. Moringa oleifera 

merupakan tumbuhan penting di India, Etiopia, Filipina, dan Sudan serta tumbuh 

di bagian barat, timur, dan selatan Afrika, Asia tropis, Amerika Latin Karibia, 

Florida, dan Pulau Pasifik (Fahey, 2005 dalam Nugraha, 2013). 

Setiap bagian dari tumbuhan Moringa seringkali digunakan secara tradisional 

dalam berbagai keperluan, baik nutrisi maupun sebagai tanaman obat. Selain 

mengandung berbagai macam protein, vitamin, lemak, mikro dan makro mineral 

dan senyawa phenol, tumbuhan ini juga memiliki efek anti-inflamasi, 
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antimikrobial, antioksidan, anti-kanker, cardiovaskuler, hepatoprotektif, anti-

ulkus, diuretik, antiurolithiatik, anti-helminthik ( Farooq dkk., 2012). 

2.4. Kadar Nilai Leukosit dan Nilai Trombosit Darah 

Menurut Jain (1993) darah adalah jaringan yang bersirkulasi melalui 

pembuluh darah, membawa zat-zat penting untuk kehidupan semua sel tubuh dan 

menerima produk buangan hasil metabolisme untuk dibawa ke organ ekskresi. 

Komponen darah diantaranya sel darah merah (eritrosit), sel darah putih 

(leukosit), dan keping darah (trombosit). 

Menurut Guyton (1993) leukosit dapat diartikan sebagai unit mobil dari 

sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Benda darah tersebut dibentuk 

sebagiandalam sumsum tulang granulosit dan monosit,dan beberapa limfosit), dan 

sebagian dalam jaringan limfe (limfosit dan sel plasma) tetapi setelah 

pembentukan, ditranspor dalam darah ke berbagai bagian tubuh untuk digunakan. 

Menurut Isnaeni (2006) hemogram adalah nilai komponen-komponen darah 

yang meliputi kadar hemoglobin, kadar hematokrit, total leukosit, total eritrosit, 

dan nilai ini dapat menggambarkan kondisi kesehatan tubuh ternak. Darah adalah 

cairan dalam pembuluh darah yang beredar ke seluruh tubuh mulai dari jantung 

dan segera kembali ke jantung. Darah tersusun atas cairan plasma dan sel darah 

(eritrosit, leukosit, dan trombosit), yang masing-masing memiliki fungsi yang 

berbeda. 

Menurut Wulangi (1993) sel darah putih yang dikenal juga sebagai leukosit 

terdapat didalam darah dan cairan limfe, tetapi sering juga terdapat di cairan 

jaringan. Fungsi utama dari sel ini adalah untuk fagosit bibit penyakit/benda asing 
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yang masuk ke dalam tubuh, maka jumlah sel tersebut bergantung dari bibit 

penyakit/benda asing yang masuk ke dalam tubuh. 

Leukosit mempunyai peranan dalam pertahanan seluler dan humoral 

organisme terhadap zat-zat asingan. Viskositas darah meningkat dan aliran 

lambat, leukosit mengalami marginasi, yakni bergerak ke arah perifer sepanjang 

pembuluh darah. Endotel melakukan gerakan amuboid. Melalui proses diapedesis, 

yakni kemampuan leukosit untuk menyesuaikan dengan lubang kecil lekosit, 

dapat meninggalkan kapiler dengan menerobos antara sel-sel endotel dan 

menembus kedalam jaringan penyambung. Pergerakan leukosit di daerah 

intertisial pada jaringan meradang setelah leukosit beremigrasi, atau disebut 

kemotaktik terarah oleh sinyal kimia. (Effendi, 2003;Price dan Wilson, 2006). 

Menurut Scott dan Elizabeth (2009) sel darah putih melindungi tubuh dari 

infeksi dengan cara fagositosis, penghancuran bakteri, sintesis molekul antibodi, 

pembersihan sisa-sisa sel pada jaringan yang mengalami inflamasi, dan 

melindungi area yang terinfeksi. Menurut Darmayanti (2010) proses pembekuan 

darah disajikan pada Gambar 4 sebagai berikut: 

Luka, trombosit pecah     Trombokinase 

    Vitamin K 

Protombin         Trombin 

   Ca
2+ 

Fibrinogen          Fibrin 

Gambar 4. Proses Pembekuan Darah 

Menurut Handayani dan Hariwibowo (2008) fungsi sel darah putih sebagai 

sedadu tubuh, yaitu membunuh dan memakan bibit penyakit/bakteri yang masuk 

kedalam tubuh jaringan. Fungsi kedua sebagai pengangkut, yaitu 
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mengangkut/membawa zat lemak dari dinding usus melalui limpa terus ke 

ppembuluh darah. 

Menurut Kiswari (2014) Trombosit merupakan sel darah yang berperan 

penting dalam hemostasis. Trombosit melekat pada lapisan endotel pembuluh 

darah yang robek (luka) dengan membentuk plug trombosit. Trombosit tidak 

mempunyai inti sel, berukuran 1 – 4 µ, dan sitoplasmanya berwarna biru dan 

granula ungu – kemerahan. 

Trombosit berperan penting dalam pembentukan bekuan darah. Trombosit 

dalam keadaan normal bersirkulasi keseluruh tubuh melalui aliran darah. Namun, 

dalam berapa detik setelah kerusakan suatu pembuluh, trombosit tertarik kedaerah 

tersebut. Fungsi lain dari trombosit yaitu untuk mengubah bentuk dan kualitas 

setelah berikatan dengan pembuluh yang cedera. Trombosit akan menjadi lengket 

dan menggumpal bersama membentuk sumbat trombosit yang secara efektif 

menambal daerah yang luka. (Hariwibowo dan Handayani, 2008). Berikut ini 

kadar nilai trombosit dan leukosit menurut penelitian Harvey (2012) yaitu 300 – 

600 dan 4,00 – 13,00(x10
3
/µl) 

2.5. Hipotesis 

1. Diduga pemberian pakan basal komplit yang disubstitusi daun kelor 

berpengaruh terhadap nilai leukosit pada Cempe Boerja. 

2. Diduga pemberian pakan basal komplit yang disubstitusi daun kelor 

berpengaruh terhadap nilai trombosit pada Cempe Boerja. 




