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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Potensi Kambing di Indonesia 

Kambing merupakan jenis ternak yang sudah lama dibudidayakan. 

Memelihara kambing tidak sulit karena pakannya cukup beragam. Berbagai jenis 

hijauan dapat dimakannya. Jenis daun-daun yang digemari oleh kambing antara 

lain daun turi, lamtoro dan nangka. Delapan bangsa kambing di Indonesia adalah 

kambing Marica, Samosir, Muara, Kosta, Gembrong, Benggala, Kacang, dan 

Ettawah (Pamungkas dkk., 2009).  

Bangsa kambing yang ada di dunia memiliki karakteristik dasar yang 

sama. Atas dasar karakteristik tersebut mereka dapat dibedakan dengan ternak 

meskipun dari sejenis yang sama. Menurut Sumoprastowo (1986) kambing 

mempunyai klasifikasi sebagai berikut :  

Kingdom : Animalia  

Filum : Chordata  

Sub-filum : Vertebrata  

Class : Mammalia  

Ordo : Artiodactyla  

Sub-ordo : Ruminantia  

Famili : Bovidae 5  

Sub-family : Caprinae  

Genus : Capra  

Spesies : Hircus 
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Kambing Boer memiliki daya reproduksi yang bagus sehingga 

memungkinkan untuk mempunyai 3 anak dalam 2 tahun. Program persilangan 

antara kambing Boer dengan kambing lokal yang dilaksanakan di Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya ditujukan untuk meningkatkan genetik dan 

produktivitas kambing lokal (Nurgiartiningsih, 2011). 

Pejantan (kambing Boer) yang digunakan serta kemurniaan genotipenya. 

Kambing Boer adalah kambing yang mempunyai potensi genetik tinggi dan tipe 

pedaging yang baik karena mempunyai konfirmasi tubuh  dengan tulang rusuk 

yang lentur, panjang badan dan perototan yang baik pula (Mahmilia dan 

Doloksaribu, 2010). 

Rataan volume semen kambing Boer (0,83 ml/ejakulasi) yang diperoleh 

melalui penampungan menggunakan vagina buatan lebih tinggi dibandingkan 

dengan kambing Kacang (0,77 ml/ejakulasi), namun secara statistik tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata (Pamungkas dkk., 2008).  

Kambing Kacang adalah salah satu kambing lokal di Indonesia dengan 

populasi  yang cukup tinggi dan tersebar luas. Kambing kacang memiliki ukuran 

tubuh yang relatif kecil, memiliki telinga yang kecil dan berdiri tegak. Kambing 

ini telah beradaptasi dengan lingkungan setempat, dan memiliki keunggulan pada 

tingkat kelahiran. Beberapa hasil pengamatan menunjukkan bahwa litter sizenya 

adalah 1.57 ekor (Setiadi, 2003). 

Persilangan merupakan salah satu cara atau upaya untuk meningkatkan 

produktivitas ternak lokal dengan ternak lain yang dianggap memiliki keunggulan 

tertentu. Persilangan adalah penggunaan sumber daya genetik kambing (rumpun 
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kambing) yang sistematik dengan perencanaan sistem perkawinan untuk 

menghasilkan anak hasil persilangan yang spesifik (Subandriyo, 2004). 

Peningkatan bobot lahir  pada persilangan ini diduga disebabkan oleh 

adanya efek heterosis dari program persilangan antara pejantan unggul Boer 

murni dengan kambing lokal (Nurgiartiningsih, 2011). Hal ini sesuai dengan 

pendapat  Mahmalia dan Tarigan (2007) menyatakan bahwa persilangan antara 

kambing Boer dengan kambing lokal akan memberikan dampak positif 

diantaranya adalah peningkatan bobot lahir keturunannya.  

Beberapa parameter morfologis yang diamati, antara lain; panjang badan, 

tinggi pundak, tinggi pinggul, lebar dada, lingkar dada, panjang telinga, panjang 

tanduk, panjang ekor dan lebar ekor. Dan dari aspek performans (reproduksi); 

litter size dan bobot lahir, juga memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti 

pada kambing persilangan ini (Mahmilia dan Tarigan, 2007).  

Kambing Boer merupakan salah satu tipe kambing pedaging yang 

memiliki tubuh kompak dan pesentase karkas yang tinggi. Kambing Boer telah 

mendapatkan pengakuan dunia sebagai ternak kambing yang mempunyai 

informasi tubuh yang excellent, pertumbuhan yang cepat dan kualitas karkas yang 

baik (Lu, 2002). 

Menurut Nasich (2010) kambing hasil persilangan antara kambing Boer 

dan kambing lokal secara umum akan mendapatkan 50% darah Boer dan 50% 

darah lokal. Sehingga penampilan kambing hasil persilangan antara Kambing 

Boer dengan kambing lokal secara fenotip dan genotip dapat dipengaruhi oleh 

pejantan dan induknya serta dipengaruhi oleh lingkungan. Subandriyo (2004). 
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menyatakan bahwa grading up adalah salah satu metode persilangan, dimana 

ternak betina dan anak betinanya dikawinkan dengan pejantan dari rumpun/breed 

yang sama. 

2.2. Darah dan Komponen 

  Darah merupakan bagian dari cairan ekstrasel yang berfungsi untuk 

mengambil Oksigen dari paru-paru, bahan-bahan nutrisi dari saluran cerna, dan 

mengangkut hormon dari kelenjar endokrin. Bahan-bahan tersebut diangkut ke 

seluruh sel dan jaringan, dimana bahan-bahan tersebut akan berdifusi dari kapiler 

ke jaringan interstitial, masuk ke dalam sel dan selanjutnya akan dipergunakan 

untuk semua aktifitas sel (Tahir dkk., 2012).  

Darah membentuk 6-8% dari berat tubuh total dan terdiri dari sel darah 

yaitu eritrosit, leukosit dan trombosit yang tersuspensi dalam suatu cairan yang 

disebut plasma. Darah dalam keadaan fisiologik selalu dalam pembuluh darah 

sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai : Pembawa oksigen (oxygen 

carrier), Mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi, Mekanisme hemostasis 

(Bakta, 2013). 

Penghitungan darah pada hewan merupakan suatu prosedur laboratoris 

yang berguna untuk mengetahui jumlah dan jenis-jenis sel yang bersirkulasi 

dalam darah suatu hewan pada waktu tertentu. Hitungan sel darah total dinyatakan 

dalam jumlah sel dalam milimeter kubik darah sedangkan kadar hemoglobin 

dinyatakan dalam gram per milimeter darah (Patria dkk., 2013).  
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2.3. Sel Darah Merah (Eritrosit) (Hemoglobin Dan Hematokrit)                         

 Sel darah merah adalah sel berbentuk bikonkaf dan berukuran 7µm, 

tebalnya 1 sampai 3 µm. Sel darah merah sebanyak 45% dari volume total 

darah.(Williams, 1987). Fungsi dari sel darah merah adalah untuk mengangkut 

hemoglobin. Hemoglobin berfungsi sebagai pembawa Oksigen dari paru-paru ke 

jaringan (Guyton, 1997). 

 Sel darah merah membawa hemoglobin ke dalam sirkulasi darah. Sel 

darah ini berbentuk lempengan bikonkaf dan dibentuk di sumsum tulang. Pada 

mamalia sel ini kehilangan intinya sebelum memasuki peredaran darah (Ganong, 

1999).  

Komponen utama sel darah merah adalah Hemoglobin (Hb), suatu protein 

yang mempunyai berat molekul 64.450. Hemoglobin adalah suatu molekul yang 

berbentuk bulat yang terdiri dari 4 subunit. Masing-masing subunit mengandung 

suatu polipeptida. Heme adalah suatu derivat porfirin yang mengandung besi. 

Sintesis hemoglobin dalam sel darah merah berlangsung dari eritroblas sampai 

stadium perkembangan retikulosit (Mayulu dkk., 2012).  

  Hemoglobin adalah metal protein (protein yang mengandung zat besi) di 

dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-

paru ke seluruh tubuh pada mamalia dan hewan lainnya. Hemoglobin juga 

pengusung karbondioksida kembali menuju paru-paru untuk dihembuskan 

keluar tubuh. Molekul hemoglobin terdiri dari globin, apoprotein, dan empat 

gugus heme, suatu molekul organik dengan satu atom besi (Wikipedia, 2016). 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metaloprotein&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Sel_darah_merah
https://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
https://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
https://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
https://id.wikipedia.org/wiki/Mamalia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
https://id.wikipedia.org/wiki/Tubuh
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Globin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Apoprotein&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Heme
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 Hemoglobin pada vertebrata melakukan dua fungsi penting yaitu 

mengangkut oksigen dan mengangkut karbondioksida  serta berbagai proton dari 

jaringan ke organ respirasi, selanjutnya diekresi keluar (Murray, 2003).  

Hematokrit adalah presentase sel-sel darah merah di dalam 100 ml darah. 

Menurut Cunningham (2002) hematokrit adalah fraksi sel di dalam darah. Nilai 

hematokrit ditentukan melalui sentrifugasi darah dalam “tabung hematokrit” 

sampai sel ini menjadi benar-benar mampat pada bagian bawah tabung. 

Hematokrit kadang-kadang disebut Packed Cell Volume (PVC).  

Pengaruh hematokrit terhadap viskositas darah yaitu semakin besar 

presentase sel darah merah (artinya semakin besar hematokrit) semakin banyak 

gesekan yang terjadi antara berbagai lapisan darah dan gesekan ini menentukan 

viskositas, oleh karena itu viskositas darah meningkat hebat dengan meningkatnya 

hematokrit (Guyton dan Hall, 1997).  

Hematokrit merupakan indikasi dari proporsi sel dan cairan di dalam 

darah. Hematokrit yang rendah dapat mengindikasikan beberapa kelainan antara 

lain anemia, hemoragi, kerusakan sumsum tulang, kerusakan sel darah merah, 

malnutrisi, myeloma, rheumatoid, arthritis. Sebaliknya nilai hematokrit yang 

tinggi mengindikasikan dehidrasi eritrositosis, polisitemia vena. Presentase 

Volume Darah (PCV) bervariasi pada setiap spesies. Nilai hematokrit pada 

mamalia berkisar 35-45% (Schalm dkk., 1975).     

 Pakan yang sudah memenuhi kebutuhan nutrisi kambing baik secara 

kualitas maupun secara kuantitas, terutama sudah memenuhi kebutuhan protein 

dan mineral (besi) yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan sel darah merah 
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dan hemoglobin dalam sumsum tulang. Selain itu lingkungan yang serasi dan 

tidak adanya gangguan parasit, serta ketinggian tempat juga memeperngaruhi 

kadar hemoglobin. Semakin tinggi tempat maka kandungan oksigen semakin 

sedikit, sehingga dibutuhkan produksi hemoglobin oleh sumsum tulang belakang 

yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan (Kasthama dkk,. 

2006).  

 Almatsier (2009) menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi pembentukan hemoglobin dalam sel darah, salah satunya adalah 

tidak ada pemberian vitamin B6 dalam ransum pakan maupun dalam air minum. 

 Pembentukan eritrosit terdapat pada sumsum tulang belakang. Eritrosit 

berfungsi sebagai transport oksigen dan karbondioksida. Faktor yang 

mempengaruhi pembentukan eritrosit salah satunya adalah asam amino. Proses 

pembentukan eritrosit di dalam tubuh disebut eritropoiesis. Faktor yang 

mempengaruhi proses eritropoiesis adalah eritropoeitin, yaitu suatu hormon yang 

mempengaruhi aktifitas sumsum tulang belakang. Selain protein ransum yang 

digunakan dalam pembuatan asam amino adalah NPN yang terkandung dalam 

urea juga menyumbangkan nitrogen pada mikrobia rumen sehingga menghasilkan 

produk berupa asam amino yang diserap oleh dinding usus serta diedarkan ke 

seluruh tubuh oleh darah yang kemudian protein tersebut larut dalam darah 

disebut protein darah yang digunakan dalam pembentukan eritrosit. Penambahan 

urea pada perlakuan tersebut dapat menambah protein yang digunakan eritrosit 

sehingga penambahan urea dapat mempengaruhi jumlah eritrosit yang dihasilkan. 

Pemberian urea pada kambing dengan umur yang masih dara  tidak bisa menjadi 
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sumber nitrogen dalam pembentukan asam amino. Hal ini disebabkan mikroba 

rumen belum bisa menggunakan NPN dari urea secara maksimal. Intensitas warna 

Hemoglobin tergantung banyaknya oksigen. Apabila hemoglobin mengikat 

oksigen maka larutan akan berwarna merah cerah, sedangkan pada saat 

hemoglobin mengadakan reduksi maka larutan akan berwarna ungu (Yanti dkk., 

2013). 

 Jumlah eritrosit beragam antar kambing tergantung pada kondisi kambing 

dan lingkungan yang saling terkait. Hal itu terlihat dari penelitian ini yang 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan jenis kelamin terhadap jumlah eritrosit 

(Bijanti, 2011). Berikut merupakan hasil gambaran darah dari kambing 

Gembrong, kambing Peranakan Etawah dan kambing Kacang yang dianalisi 

menggunakkan autoanalyzer Sysmex.  

Tabel 2.1. Profil Sel Darah pada Kambing Lokal 

No Komponen/variabel  Kambing  

Gembrong 

Kambing 

Peranakan 

Etawah 

Kambing 

Kacang 

1 Hematokrit % 9,08 9,55 10,56 

2 RBC (Red Blood Cell) 2,73 2,8 3,2 

3 Hemoglobin gr/dl 9,10 9,26 8,93 

Sumber :Yupardi, dkk, 2014 

 Ada beberapa bentuk sel darah merah yang memiliki fungsi yang sama, 

namun dengan tingkat daya tampung yang berbeda. Bentuk sel darah merah yang 

berbeda ini disebabkan karena adanya kelainan sehingga secara fungsional 

menjadi terganggu. Kelaianan morfologi eritrosit ini diantaranya Ecchinocyte, 
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Elliptocyte, Poikilocyte, Schistocyte, Sickle cell dan Tear Drop Cell (Tahir, dkk., 

2012).  

 

  

 

 

 

Gambar 2.1.Kelainan-kelainan pada morfologi eritrosit (Tahir dkk., 2012). 

 Gambaran darah pada domba yang hanya diberikan pakan berupa hijaun 

yang terdiri dari rumput lapang dan legume dengan perbandingan tertentu 

didapatkan hasil jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit 

sebagai berikut. 

Tabel 2.2. Profil Darah Kambing yang Diberikan Pakan Tambahan Daun 

Kelor 

 

No Komponen/variabel  Jumlah 

Eritrosit 

(jt/mm³) 

HCT (%) Hb (gr/dl) 

1 100% rumput lapang 6,5 23,62 8,69 

2 70% rumput lapang+30% daun kelor 7,5 29,31 10,25 

3 70% rumput lapang+30% gamal 6,83 26,18 8,88 

4 70% rumput lapang+30% nangka 7,24 33,25 10,29 

Sumber :Musmulyadi, 2011 

 Oksigen harus selalu tersedia untuk seluruh jaringan tubuh. Apabila kadar 

hemoglobin dalam darah normal, maka oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan 

(termasuk ovarium) akan terpenuhi, sehingga aktivitas fisiologis akan berjalan 
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dengan baik, termasuk dalam memproduksi estrogen. Ketersediaan oksigen dalam 

jaringan (ovarium) dipengaruhi oleh kadar hemoglobin darah dimana fungsi dari 

hemoglobin adalah mengangkut oksigen dari paru-paru keseluruh jaringan 

(Kasthama dkk,. 2006). 

Kenaikan eritrosit bisa terjadi pada ternak yang telah terpapar stres, 

kenaikan jumlah eritrosit ini dalam rangka peningkatan fungsinya untuk 

mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Dalam keadaan stres terjadi pengaktifan 

hormon epineprin dan norepineprin yang dapat mengakibatkan denyut jantung 

meningkat dan peningkatan aliran darah ke otot, serta peningkatan kebutuhan 

oksigen (Adriyanto dkk., 2010).  

 Keragaman juga merupakan faktor lain yang berpengaruh terhadap 

keragaman PCV dan Hb, Pada musim panas lembab nilai PCV tidak berbeda 

nyata dibanding parameter yang sama pada musim penghujan tetapi lebih tinggi 

dibanding musim panas kering sedangkan nilai Hb berbeda pada ketiga musim 

tersebut (Abdelatif dkk., 2009). 

 Kandungan packed cell volum dan hemoglobin dibawah normal 

menandakan bahwa kambing tidak sehat. Hal ini dapat terjadi karena ransum 

pakan yang diberikan belum mampu mencukupi kebutuhan kalsium dan fosfor 

bagi ternak sehingga menyebabkan terjadinya defisiensi kalsium dan fosfor 

dengan ditandai menurunnya sel darah merah (Hb) dan PCV (Rosita dkk,. 2015). 

 Haemoglobin yang dominan tersusun dari senyawa protein (globin), 

berasal dari protein asupan pakan dan disintesa dalam tubuh domba. Bila tubuh 

kekurangan asupan protein, haemoglobin dapat disintesa dari cadangan protein 
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tubuh. Kondisi asupan protein ransum domba di HPGW yang rendah 

mengakibatkan terjadinya degradasi cadangan protein tubuh untuk pembentukan 

haemoglobin, akibatnya hewan tampak menjadi kurus (Astuti dkk., 2008).   

Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam proses pengambilan sampel 

darah. Pengambilan sampel dilakukan pada vena jugularis menggunakan spuid 

sebanyak 3 ml, kemudian darah dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang 

mengandung antikoagulan Etil Diamin Tetra Acetic Acid (EDTA) untuk 

memperoleh hole blood. Kemudian sampel darah tersebut dianalisis gambaran 

eritrositnya dengan metode hemositometer, kadar hemoglobin dengan metode 

Sahli dan nilai hematokrit dengan metode mikrokapiler (Andriyanto, 2010).  

Tabel 2. 3. Reference Intervals for Hematology Values in Domestic Animals.  

No Test Units Cows (58) Goats 

1 Hematocrit Persen  22-32 22-38 

2 RBC (Red Blood Cell) × 6 𝜇𝐿⁄  5.1-7.6 8.0-18.0 

3 Hemoglobin  g/dL 8-12 8-12 

Sumber : John W. Harvey, 2015.  

Tabel 2.4. Hematological Profiles of Different Breeds of Does (Mean ± SD) 

 

Parameter Barbari Black Aardi White Aardi Damascus 

RBC (juta//µL) 12,15±1,06 ͣ 11,20±0,42 ͣ 12,65±11,20 ͣ 10,44±0,93 ͣ 

Hb (g/dL) 9,97±2,73 ͣ 8,43±0,38 ͣ 10,65±0,35 ͣ 6,97±0,26 ͣ 

HCT (%) 16,80±2,26 ͣ 14,55±0,64 ͣ 18,25±3,61 ͣ 12,70±1,55 ͣ 

Sumber : Mohammed,. dkk, 2016 
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 Analisa pengukuran kandungan kadar hemoglobin dan nilai hematokrit di 

daerah Bali dengan menggunakan Autoanalyser Sysmex pada kambing Etawah, 

Gembrong dan Kacang menunjukkan penurunan. Nilai tersebut disajikan pada 

tabel di bawah ini.  

Tabel 2.5. Profil Darah Kambing dengan Menggunakan Autoanalyser 

Sysmex 

Variabel Kambing 

Gembrong 

Kambing 

PE 

Kambing 

Kacang 

Standard 

Error 

Hb (g/dL) 9,10
a 

9,26
a 

8,93
a
  0,48 

Hematokrit/PVC (%) 9,08
a
  9,55

a 
10,56

a 
0,96 

Eritrosit (juta/ µL) 2,73
a 

2,80
a 

3,20
a 

0,27 

Sumber : Yupardhi,. dkk, 2014. 

1.4. Tumbuhan kelor (Moringa oleifera) 

 Tanaman kelor dapat tumbuh di lingkungan berbeda. Tanaman kelor dapat 

tumbuh baik pada suhu 25-35˚C, tetapi mampu mentoleransi lingkungan dengan 

suhu 28˚C (Palada, 2003).  

Klasifikasi tumbuhan 

Kingdom : Plantae 

Divisio : Magnoliophyta 

Class : Magnoliopsida 

Ordo : Brassicales 

Famili : Moringaceae 

Genus : Moringa 

Spesies : Moringa oleifera L. (Rollof dkk, 2009)  

 

http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Moringa%20oleifera
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Gambar 2.2. Daun kelor (Moringa oleifera) 

                 (Dokumen pribadi) 

 

 Daun, kulit, batang, biji hingga akar dari tanaman daun kelor (Moringa 

oleifera, Lamm) dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang sangat berkhasiat 

(Nelly dkk., 2007). Tanaman daun kelor mampu hidup diberbagai jenis tanah, 

tidak memerlukan perawatan yang intensif, tahan terhadap musim kemarau dan 

mudah dikembangkan (Simbolan dkk,. 2007).  

 Daun kelor (Moringa oleifera lam.) diketahui mempunyai kandungan 

kimia meliputi potassium yang lebih tinggi dari pisang, kalsium lebih tinggi dari 

susu dan zat besi lebih tinggi dari bayam (Palada dkk., 2005). 

 Daun kelor mempunyai kandungan bahan organik sebesar 18,43%, bahan 

kering sebesar 87,05% dari bahan organik, protein kasar 25,55% dari bahan 

organik, serat kasar sebesar 10,82% dari bahan organik dan lemak kasar sebesar 

5,79% dari bahan organik (Marhaeniyanto dkk., 2015).   

 Kandungan antioksidan pada Moringa oleifera antara lain alkaloids, 

saponins, fitosterols, tannins, fenolik dan flavonoid (Rajanandh dkk,. 2012). 
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Menurut Logu (2005), daun kelor juga mempunyai kandungan vitamin C 120 mg 

dalam 100 gr pada bagian daunnya. Manfaat flavonoid antara lain untuk 

melindungi struktur sel, meningkatkan efektifitas vitamin C, anti inflamasi, 

mencegah keropos tulang, dan sebagai antiniotik (Waji, 2009).  

 Kandungan kimia yang dimiliki daun kelor antara lain asam amino yang 

berbentuk asam aspartat, asam glutamat, alanin, valin, leusin, isoleusin, histidin, 

lisin, arginin, venilalanin, triftofan, sistein, dan methionin (Simbolan dkk. 2007). 

Komposisi nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan bernama latin Moringa 

oleifera ini diantaranya terdiri dari asam amino, mikromineral dan makromineral, 

lemak dan kandungan nutrisi lain yang dijelaskan di tabel berikut :   

Tabel 2.6 .Komposisi Kimia dan Nutrisi pada Daun Kelor 

Parameter Nilai Sumber 

Komposisi Kimia (% BK)   

           Protein kasar 

 

           NDF 

           ADF 

           Energy (Kkal/100 kg) 

           Kadar lemak 

 

25,1-30,29 

 

11,4-21,9 

8,49-11,4 

1440,11 

2,11-5,9 

Moyo dkk., 2011;Aderinola 

dkk.,2013;Funglie, 2011 

Moyo dkk., 2011 

Moyo dkk., 2011 

Obge dkk., 2012 

Obge dkk., 2012; Aderinola 

dkk.,2013 

Profil asam amino (% BK)   

           Lysine 

           Histidine 

           Trheonine 

           Arginine 

           Methionine 

1,1-1,64 

0,6-0,72 

0,8-1,36 

1,2-1,78 

0,3 

Moyo dkk., 2011 

Moyo dkk., 2011 

Moyo dkk., 2011 

Moyo dkk., 2011 

Moyo dkk., 2011 

Mineral  

           Ca (%) 

           Mg (%) 

           K (%) 

           Na (%) 

 

1,91-3,65 

0,38-0,5 

0,97-1,5 

192,95 

 

Obge dkk., 2012;Cwayita, 20113 

Obge dkk., 2012;Cwayita, 20113 

Obge dkk., 2012;Cwayita, 20113 

Obge dkk., 2012 
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Tabel 2. 7. Chemical Composition of Dried Leaves of Moringa (M. oleifera 

Lam.)   

Nutritive value Dry leaf Standard error 

Moisture (%) 9.533 0.194 

Crude protein (%) 30.29 1.480 

Fat (%) 6.50 1.042 

Ash (%) 7.64 0.433 

Neutral detergent fibre (%) 11.40 0.425 

Acid detergent fibre (%) 8.49 0.348 

Acid detergent lignin (%) 1.8 2.204 

Acid detergent cellulose (%) 4.01 0.101 

Condensed tannins (mg/g) 3.12 0.104 

Total polyphenols (%) 2.02 0.390 

Sumber : Moyo dkk., 2011.  

 

Tabel 2. 8. Mineral Contents of Dried Moringa (M. oleifera Lam.) Leaves.  

Mineral Dry leaf Standard error 

Macro-elements (%)   

Calcium % 3.65 0.036 

Phosphorus % 0.30 0.004 

Magnesium % 0.50 0.005 

Potassium % 1.50 0.019 

Sodium % 0.164 0.017 

Sulphur % 0.63 0.146 

Micro-elements (mg/kg)   

Zinc (mg/kg) 31.03 3.410 

Copper (mg/kg) 8.25 0.143 

Manganese (mg/kg) 86.8 3.940 

Iron (mg/kg) 490 49.645 

Selenium (mg/kg) 363.00 0.413 

Boron (mg/kg) 49.93 2.302 

Sumber : Moyo dkk., 2011. 

 



20 

 

 

Tabel 2. 9. Amino acids composition of dried Moringa (M. oleifera Lam.) 

leaves  

Amino acid Quantity (mean+/- %) Standard error 

Arginine 1.78 0.010 

Serine 1.087 0.035 

Aspartic acid 1.43 0.045 

Glutamic acid 2.53 0.062 

Glycine 1.533 0.060 

Threonine* 1.357 0.124 

Alanine 3.033 0.006 

Tyrosine* 2.650 0.015 

Proline 1.203 0.006 

HO-Proline 0.093 0.006 

Methionine* 0.297 0.006 

Valine* 1.413 0.021 

Phenylalanine* 1.64 0.006 

Isoleucine* 1.177 0.006 

Leucine* 1.96 0.010 

Histidine* 0.716 0.006 

Lysine* 1.637 0.006 

Cysteine 0.01 0.000 

Tryptophan* 0.486 0.001 

*General essential amino acids. Sumber : Moyo dkk., 2011.  
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Tabel 2. 10. Fatty Acids Composition of Dried Moringa (M. oleifera Lam.) 

leaves. 

Fatty acid Quantity (mean+/- %) Standard 

error 

Ether extract 6.50 0.041 

Capric (C10:0) 0.07 0.064 

Lauric (C12:0) 0.58 0.402 

Myritic (C14:0) 3.66 1.633 

Palmitic (C16:0) 11.79 0.625 

Palmitoleic (C16:1c9) 0.17 0.056 

Margaric (C17:0) 3.19 0.155 

Stearic acid (C18:0) 2.13 0.406 

Oleic (C18:1c9) 3.96 2.000 

Vaccenic (C18:1c7) 3.96 0.038 

Linoleic (C18;2c9,12(n-6) 7.44 0.014 

α-Linolenic (C18:3c9,12,15(n-3) 44.57 2.803 

g-Linolenic (C18:3c6,9,12 (n-6) 0.20 0.013 

Arachidic (C20:0) 1.61 0.105 

Heneicosanoic (C21:0) 14.41 0.194 

Behenic (C22:0) 1.24 0.383 

Tricosanoic (C23:0) 0.66 0.025 

Lignoceric (24:0) 2.91 0.000 

Total saturated fatty acids (SFA) 43.31 0.815 

Total mono unsaturated fatty acids (MUFA) 4.48 1.984 

Total poly unsaturated fatty acids (PUFA) 52.21 2.792 

Total Omega-6 fatty acids (n-6) 7.64 0.012 

Total Omega-3 fatty acids (n-3) 44.57 2.805 

PUFA: SFA (PUFA:SFA) 1.21 0.096 

n-6/n-3 0.17 0.016 

PUFA: MUFA (PUFA:MUFA) 14.80 7.168 

Sumber : Moyo dkk., 2011.  

Menurut Widodo (2014) Anti nutrisi merupakan zat yang dapat 

menghambat pertumbuhan, perkembangan, kesehatan, tingkah laku atau 

penyebaran populasi organisme lain (allelochemic). Istilah lain dari anti nutrisi 

adalah zat yang baik secara langsung atau melalui produk metabolisme mereka, 

mengganggu pemanfaatan pakan dan mempengaruhi kesehatan serta produksi 

hewan melalui mekanisme penurunan asupan nutrisi, gangguan pencernaan dan 
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penyerapan serta mengakibatkan efek samping merugikan lainnya (Akande dkk., 

2010).      

Zat anti nutrisi yang umum dijumpai pada tanaman antara lain: saponin, 

tannin, flavonoid, alkaloid, tripsin inhibitor, oxalate, phytat, lectin, cyanogenik 

glikosida, coumarin, dan gossypol. (Soetan dan Oyewole, 2009). Beberapa 

senyawa ini menunjukkan dampak negatif terhadap kesehatan dan juga dampak 

positif apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu (Chivapat dkk., 2012).  

Condensed tannin merupakan tipe tannin yang terkondensasi, tahan 

terhadap degradasi enzim, tahan terhadap hidrolisis asam, dimetilasi dengan 

penambahan metionin banyak dijumpai di biji-bijian sorghum. Condensed tannin 

tidak mengandung gula dan mengikat protein sangat kuat sehingga menjadi rusak. 

Oksidasi fenol dalam tannin menjadi quinon memberikan kenaikan ikatan kovalen 

dengan epsilon asam-asam amino yaitu lisin dan arginin yang selanjutnya dapat 

meningkatkan daya tahan kulit, tahan terhadap aksi bakteri, panas dan abrasi.  Hal 

tersebut menyebabkan pakan yang mengandung tannin memiliki daya cerna dan 

palatabilitas yang rendah. (Widodo, 2014).  

Tiga ikatan reaksi antara tannin dan protein sehingga terjadi ikatan yang 

cukup kuat antara keduanya, yaitu: 

1. Ikatan hidrogen dengan gugus OH pada tannin dan gugus reseptornya. 

Misalnya  antara NH dengan OH pada protein.  

2. Ikatan ion antara gugus anion pada tannin dengan gugus kation pada 

protein.  
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3. Ikatan cabang kovalen antara quinon dan bermacam-macam gugus 

reaktif pada protein. ( Widodo, 2014) 

Daun kelor segar mengandung 5% saponin sedangkan daun kelor yang 

telah diekstraksi dengan alkohol mengandung saponin sebesar 0,2%. Fenol 

banyak terdapat dalam tanaman dan biasanya pada saat diekstraksi dapat bersifat 

larut dalam alkohol. kandungan fenol dalam daun kelor segar sebesar 3,4% 

sedangkan pada daun keior yang telah diekstrak sebesar 1,6% (Foild dkk., 2007).  

Sasongko et al. (2010) menjelaskan bahwa penambahan tanin yang terlalu 

banyak akan menimbulkan kejenuhan, sehingga kemampuan untuk mengikat 

protein menjadi lebih sedikit. 

Tabel 2.11. Komposisi Senyawa Anti Nutrisi Daun Kelor 

Senyawa Anti-nutrisi Nilai (%) Sumber 

Phytate 2,59 Obge et al., 2012 

Oxalate 0,45 Obge et al., 2012 

Saponin 1,60 Obge et al., 2012 

Tannin 21,19 Obge et al., 2012 

Tripsin Inhibitor 3,00 Obge et al., 2012 

Hydrogen Cyanida (HCN) 0,10 Obge et al., 2012 

Total Fenolik 2,02-2,74 Moyo et al., 2011 
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Tabel 2.12. Hasil Uji Fitokimia pada Daun Kelor (Moringa oleifera Lam.) 

Uji Fitokimia Pereaksi Perubahan Warna Keterangan 

Alkaloid HCl 

2N+pereaksi  

Wagner 

Wilstater 

Terbentuk endapan coklat 

Hijau kecoklatan menjadi hijau 

kekuningan 

Alkaloid (+) 

Flavonoid BateSmith-

metcalfe 

NaOH 10% 

Akuades, 

Hijau kecoklatan menjadi hijau 

kekuningan 

Hijau kecoklatan menjadi hijau 

kekuningan 

Flavonoid (+) 

Saponin Dipanaskan, 

kocok + HCl 2N 

Tidak terbentuk busa yang stabil Saponin (-) 

Fenolat FeCl3 Hijau kecoklatan menjadi hijau 

kehitaman 

Fenolat (+) 

Triterpenoida

/ Steroida 

Lieberman-

Burchard 

H2SO4 

FeCl3 

Hijau kecoklatan menjadi hijau 

keunguan 

Hijau kecoklatan menjadi hijau 

keunguan 

Hijau kecoklatan menjadi hijau 

kehitaman 

Triterpenoid/

steroid (+) 

Tannin Gelatin Terbentuk endapan Tannin (+) 

Keterangan: (+) = terdapat kandungan kimia, (-) = tidak terdapat kandungan kimia 

Sumber : Putra dkk., 2016. 




