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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Kambing Peranakan Etawa (PE) 

2.1.1 Karakteristik Kambing PE 

Kambing ettawa 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 (Mukarom, 2010). 

Menurut Makel dan Subandryo (1997), karakteristik kambing PE antara 

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

antara 75-100 cm, bobot badan 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. 

Kambing PE adalah hasil persilangan antara kambing Etawah dengan 

kambing Kacang dengan bentuk fisiknya lebih mirip kambing Etawah (Sutama 

dan Budiarsa, 1997). Kambing PE memiliki ciri khusus, antara lain telinga yang 

panjang, menggantung dan terkulai serta bulu rewos yang panjang pada kedua 

kaki belakang (Badan Standarisasi Nasional, 2008). 



5 
 

 

2.1.2 Produktivitas Kambing PE 

Menurut  Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian RI (2017), populasi kambing di Indonesia sebesar 

18.410.379 ekor, namun untuk ternak kambing PE populasinya masih relatif kecil 

dan belum tercatat secara statistik. Kambing ini mempunyai komposisi tubuh 

yang cukup besar sehingga sering digunakan untuk mendukung program 

perbaikan mutu bibit kambing di Indonesia (Atabany, 2001). 

Kambing memiliki adaptasi yang sangat tinggi terhadap berbagai jenis 

hijauan, mulai dari rumput-rumputan, leguminosa, rambanan, daun-daunan, 

bahkan semak belukar yang biasanya tidak dapat dikonsumsi ternak ruminansia 

lainnya seperti: sapi perah, sapi potong, kerbau dan domba (Heriyadi, 2004). 

Produksi karkas seekor ternak dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain 

jenis kelamin dan umur disamping nutrisi yang diberikan terhadap ternak tersebut 

(Usmiati dan Setiyanto, 2008). Ternak jantan mempunyai lebih banyak daging 

dan tulang dibandingkan ternak betina pada bobot tubuh dan bobot karkas yang 

sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan laju pertumbuhan pada umur yang sama 

antara ternak jantan dan betina. 

2.2 Kembang Sepatu 

2.2.1 Deskripsi Kembang Sepatu 

Kembang sepatu adalah jenis tanaman yang tumbuh subur dan banyak 

terdapat di Indonesia. Tanaman ini banyak digunakan sebagai pengkilap sepatu, 

karena itu sering disebut sebagai kembang sepatu  (Dalimartha, 2006). Tanaman 
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ini berbunga besar, berwarna merah dan tidak berbau. Bunga dari berbagai 

kultivar dan hibrida bisa berupa bunga tunggal (daun mahkota selapis) atau bunga 

ganda (daun mahkota berlapis) yang berwarna putih hingga kuning, oranye hingga 

merah tua atau merah jambu (Tukiran dkk., 2014).   

Bunga sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) adalah tanaman semak dari 

famili Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai 

tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini berbunga besar, 

berwarna merah dan tidak berbau. Bunga dari berbagai kultivar dan hibrida bias 

berupa bunga tunggal (daun mahkota selapis) atau bunga ganda (daun mahkota 

berlapis) yang berwarna putih hingga kuning, oranye hingga merah tua atau merah 

jambu (Tukiran dkk., 2014). 

2.2.2 Klasifikasi Ilmiah 

Divisi : Spermatophyta 

Sub-divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Sub-kelas : Dialypetalae 

Ordo : Malvales / Columniferae 

Famili : Malvaceae 

Genus : Hibiscus 

Species : Hibiscus rosa-sinensis L. 

(Tjitrosoepomo, 2007) 
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2.2.3 Morfologi Tanaman 

Bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) merupakan tanaman 

perdu dengan tinggi 1-4 m, memiliki daun bertangkai, nulat telur, meruncing, 

kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal 

bertulang daun menjari. Daun penumpu berbentuk garis. Tangkai bunga beruas. 

Bunga berdiri sendiri, berada di ketiak batang, tidak atau sedikit menggantung. 

Kelopak berbentuk tabung. Daun mahkota bulat telur terbalik dengan panjang 

sekitar 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkalnya, berwarna daging, 

oranye, atau kuning. Panjang tabung benang sari kurang lebih sama seperti 

mahkotanya (Steenis, 2008). 

Tanaman kembang sepatu merupakan tanaman perdu, tahunan, tegak 

dengan tinggi ±3m. batang bulat, berkayu, keras, diameter ±9cm. Batang 

berwarna ungu ketika masih muda, sedangkan setelah tua berwarna putih kotor. 

Daun tunggal, tepi bergerigi, ujung runcing, pangkal tumpul, panjang 10-16cm, 

lebar 5-11cm, berwarna hijau muda dan hijau. Bunga tunggal berbentuk terompet 

di ketiak daun. Kelopak bunga berbentuk lonceng, berbagi lima, berwarna hijau 

kekuningan, mahkota bunga terdiri atas lima belas daun mahkota (Backer dan 

Bakhuizen, 1965). 

2.2.4 Kandungan dari bagian tanaman yang digunakan 

Bagian daun, bunga, dan akar kembang sepatu mengandung flavonoid 

serta bagian daunnya juga mengandung saponin dan polifenol, senyawa tarakseril 

asetat (Widjayakusuma, 1994). Golongan senyawa kimia yang terdapat pada daun 

kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) adalah flavonoid, saponin dan 

polifenol (Suhardjono dkk., 2005). Menurut Istiqomah dkk (2011), Sumber 
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saponin lain yang dapat ditemui di Indonesia adalah daun kembang sepatu 

(Hibiscus rosa-sinensis L.). 

Daun kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) selain mengandung 

saponin yang ditandai dengan keluarnya lendir bila diremas (Amalo, 1996), juga 

mengandung nutrient yang cukup baik seperti protein kasar (PK) 21,21%, serat 

kasar (SK) 11,20%, lemak kasar (LK) 7,91%, Ca 3,65% dan P 0,45% (Despal, 

1993). 

Tabel 2.1. Kandungan BK, BO, PK, SK, LK, BETN, NDF dan ADF dari daun 
kembang sepatu 

Nama daun 

Tanaman 

BK 

% 

B0* 

% 

PK* 

% 

SK* 

% 

LK* 

% 

BETN* 

% 

NDF* 

% 

ADF* 

% 

Kembang Sepatu 17,63 85,77 24,23 15,87 5,85 39,82 50,74 40,67 

Keterangan: BK= bahan kering, BO= bahan organik, PK= protein kasar, SK= serat kasar, LK= 
lemak kasar, BETN= bahan ekstrak tanpa nitrogen, NDF= neutral detergent fibre, ADF= acid 
detergent fibre. 

*) Berdasarkan 100% BK, analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malamg (Sri S. dan Eko M., 2014). 

Indonesia mempunyai beragam jenis tanaman obat, salah satunya adalah 

bunga kembang sepatu yang secara empiris dapat diuji daya antibakterinya 

(Kiruthika dkk, 2011). Beberapa senyawa yang dapat diisolasi dari bunga 

kembang sepatu adalah saponin, flavonoid (Nair dkk, 2005), tannin, alkaloid dan 

triterpenoid (Ruban dan Gajalakshmi, 2012). Kandungan aglikon flavonoid utama 

dalam bunga kembang sepatu yaitu quersetin dan sianidin (Puckhaber dkk, 2002). 

Tanaman kembang sepatu mempunyai kandungan flavonoid, daunnya 

mengandung saponin dan polifenol, bunganya mengandung polifenol, sedangkan 
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akanrnya mengandung tannin, saponin, skopoletin, cleomiscosin A dan 

cleomiscosin C (Agoes, 2010). 

2.2.5 Manfaat Daun Kembang Sepatu 

Manfaat dari kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) adalah sebagai 

antibakteri, antioksidan, antitumor, antihipertensi, dan sebagai penyembuh luka 

(Bhaskar & Nithya, 2012). Daun kembang sepatu memiliki kandungan flavonoid, 

kalsium oksalat, taraxeryl acetate, peroksidase, tanin, terpenoid dan saponin 

(Dalimartha, 2006). 

Menurut Kumalaningsih (2006), antioksidan adalah senyawa yang 

mempunyai struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul 

radikal bebas tanpa mengganggu fungsinya dan dapat memutus reaksi berantai 

dari radikal bebas. 

Saponin mempunyai kemampuan merangsang sel immun untuk 

meningkatkan pembentukaan antibodi sehingga dapat berperan sebagai 

immunostimulator. Saponin dalam jumlah normal berperan sebagai 

immunostimulator, namun dalam jumlah yang melebihi batas normal saponin 

akan berperan sebagai immunosupresor (zat yang menekan/menurunkan sistem 

imun) (Francis dkk, 2002) . Saponin juga dapat bersifat imunosupressan apabila 

berada dalam tubuh ternak terlalu lama (Erin dkk., 2013). 

Flavonoid dan saponin merupakan kandungan dari bunga yang berfungsi 

sebagai antibakteri karena mengandung gugus fenol yang dapat menyebabkan 

denaturasi protein dan merusak membrane sel sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri (Samsumaharto dan Hartanto, 2010). 
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Senyawa utama yang dapat berefek pada hemostasis adalah tannin dan 

flavonoid. Tannin dan flavonoid bersifat astrigen yang mengikat dan 

mengendapkan protein dalam darah (Bele dkk., 2010).  

2.3 Leukosit 

Leukosit merupakan unit yang aktif dari sistem pertahanan tubuh dengan 

menyediakan pertahanan terhadap setiap agen infeksi. Leukosit berbentuk khas, 

nucleus, sitoplasma dan organel yang memiliki sifat mampu bergerak pada 

keadaan tertentu. Leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap kuman-

kuman penyakit yang menyerang tubuh yaitu dengan cara fagosit dan 

menghasilkan antibodi (Frandson, 1992). 

Tingkat kenaikan dan penurunan jumlah leukosit dalam sirkulasi 

menggambarkan ketanggapan sel darah putih dalam mencegah hadirnya agen 

penyakit dan peradangan (Nordenson, 2002). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah leukosit dan diferensialnya 

antara lain kondisi lingkungan, umur dan kandungan nutrisi pakan. Diantara 

faktor-faktor tersebut, faktor nutrisi (protein) memiliki peran yang sangat penting 

dalam proses pembentukan leukosit karena protein merupakan salah satu 

komponen darah (Addas dkk, 2012; Etim dkk, 2014). Menurut Tizard (1982), 

protein merupakan molekul pembentuk antibodi. Jenis protein sebagai komponen 

pembentuk antibodi adalah globulin. Protein ini merupakan komponen utama 

pembentuk leukosit sehingga jika protein berikatan dengan tannin, maka 

ketersediaan protein untuk pembentukan akan sedikit. Faktor ini juga akan 

menyebabkan produksi leukosit menurun. 
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Berdasarkan granulanya, sel darah putih (leukosit) dibagi menjadi dua 

diantaranya leukosit granular dan leukosit agranular. Leukosit granular terdiri dari 

neutrofil, eosinofil dan basofil, sedangkan leukosit agranular terdiri dari limfosit 

dan monosit (Nurhayati dan Matindah, 2015). 

Leukosit dapat diartikan sebagai unit mobil dari sistem pertahanan tubuh 

atau imunitas. Benda darah tersebut dibentuk sebagian dalam 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 (Guyton, 1993). 

Peningkatan maupun penurunan kadar leukosit dalam sirkulasi darah dapat 

diindikasikan sebagai hadirnya agen penyakit peradangan dan reaksi alergi, maka 

dari itu perlu diketahui gambaran normal leukosit pada setiap individu (Guyton 

dan Hall, 2006). Jumlah leukosit yang normal pada kambing berkisar antara 6-16 

ribu/mm3 (Gregg, 2000). 

2.4 Limfosit 

Limfosit merupakan leukosit agranular yang mempunyai bentuk bulat 

dengan sitoplasma bersifat basophil yang lemah. Limfosit dibentuk di limpa, 

kelenjar limfe, sumsum tulang belakang dan tonsil. Pada umumnya limfosit 

berukuran 7-8 nm dan pada kambing PE jumlah limfosit yang normal berkisar 

antara 35-80%. Limfosit menghasilkan kekebalan hormonal dan kekebalan seluler 

serta emproduksi antibodi (Hafizhiah, 2008). 

Limfosit memiliki dua jenis yaitu sel-B untuk menghasilkan antibodi, 

protein khusus yang menyerang kuman dan sel-T untuk menyerang dan 
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membunuh kuman, serta membantu mengatur sistem kekebalan tubuh (Nizar, 

2012). 

Fungsi limfosit terutama berkaitan dengan mekanisme pertahanan imun, 

yaitu: 

1. Imunitas selular. 

2. Produksi antibodi humoral dan immunoglobulin. 

(Thomson, 1997). 

Menurut Rustikawati (2012), intensitas infeksi oleh patogen tertentu akan 

memicu kebutuhan sel darah putih (limfosit) dan peningkatan kebutuhan tersebut 

akan mengakibatkan terjadinya pengurangan sel agen penyedia zat kebal tubuh 

yaitu limfosit. Jain (1993) menambahkan bahwa penurunan jumlah limfosit di 

dalam darah perifer terjadi karena sebagian besar limfosit ditarik dari sistem 

sirkulasi dan berkompetisi ke dalam jaringan dimana terdapat peradangan atau 

infeksi. 

2.5 Neutrofil 

Neutrofil merupakan garis depan pertahanan seluler terhadap invasi jasad 

retnik, dengan memfagosit partikel kecil dengan aktif. Neutrofil disebut juga 

granulosit karena berisi enzim yang mengandung granul-granul, jumlahnya paling 

banyak dibandingkan granul-granul lainnya. Neutrofil membantu melindungi 

tubuh melawan infeksi bakteri dan jamur serta mencerna benda asing sisa-sisa 

peradangan. Neutrofil terdapat dua jenis, yaitu neutrofil berbentuk pita (belum 

matang) dan neutrofil bersegmen (matang) yang memiliki fungsi melawan bakteri 

dan membentuk antibodi (Sadikin, 2002). 
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Neutrofil merupakan sistem pertahanan tubuh primer melawan infeksi 

bakteri, metode pertahanannya adalah proses fagositosis. Inti sel-sel ini memiliki 

lobus yang tidak teratur atau polimorf. Oleh karena itu, sel-sel ini disebut neutrofil 

polimorfonuklear (PMN). Dalam sumsum tulang terdapat banyak neutrofil 

cadangan yang akan dikeluarkan bila timbul infeksi dan cadangan ini akan 

dilepaskan ke sirkulasi (Wilson, 2006; Baldy, 2006). 

Menurut Samuelson (2007), neutrofil merupakan garis pertahanan utama 

terhadap adanya benda asing yang masuk ke jaringan tubuh. Neutrofil diproduksi 

di sumsum tulang. Neutrofil yang keluar dari sumsum tulang akan bersirkulasi 

dalam pembuluh darah selama 6 sampai 14 jam sebelum bermigrasi ke jaringan 

untuk melakukan tugasnya selama periode tertentu. Menurut Frandson (1992), 

pada daerah yang terinfeksi, neutrofil akan memfagosit benda asing secara aktif 

dan mencernanya dengan bantuan enzim lisosom. Neutrofil terdestruksi dan 

mengeluarkan zat-zat hasil degradasi ke dalam jaringan yang kemudian akan 

diangkut oleh limfe. Jumlah neutrofil meningkat pada kejadian infeksi, 

peradangan ataupun stres. 

Jumlah neutrofil yang normal pada kambing PE antara 35-40% dari total 

leukosit (Rosita dkk, 2015). Jumlah neutrofil dalam darah meningkat cepat karena 

terjadi infeksi akut dan kerusakan jaringan, jumlah neutrofil meningkat disebut 

neutrofilia (Sumantri, 2009). 
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2.6 Monosit 

Monosit merupakan jenis leukosit yang bekerja pada infeksi yang tidak 

terlalu akut (Dellmann & Brown, 1992). Monosit di dalam darah hanya beberapa 

hari, tetapi saat meninggalkan pembuluh darah dan memasuki jaringan akan 

bertahan sampai berbulan-bulan (Samuelson, 2007). 

Menurut Frandson (1992), monosit adalah sel darah yang belum matang 

sehingga dalam sirkulasi perannya dalam proses fagositosis tidak sebesar ketika 

monosit menjadi makrofag di jaringan. Monosit muncul jika terdapat antigen yang 

tidak mampu difagosit oleh neutrofil dengan cara berubah menjadi makrofag yang 

ukurannya lebih besar. 

Peran monosit hampir sama dengan neutrofil, yaitu sebagai fagositik yang 

berkemampuan memakan antigen, seperti bakteri. Perbedaan monosit dengan 

neutrofil adalah neutrofil bekerja untuk mengatasi infeksi yang akut, sedangkan 

monosit mulai bekerja pada infeksi yang tidak terlalu akut (Frandson, 1992). 

Monosit diproduksi oleh sumsum tulang kemudian menuju aliran darah 

akhirnya menuju ke jaringan menjadi makrofag. Fungsi utama monosit dalam 

sistem imun yaitu merespon adanya tanda-tanda inflamasi dengan cara bergerak 

cepat ( kira-kira 8-12 jam) ke tempat yang terinfeksi, membentuk protein dari 

suatu komplemen dan mengeluarkan substansi yang mempengaruhi proses 

peradangan kronik (Guyton and Hall, 2006). Diameter monosit 15-20 µm, inti 

berbentuk tapal kuda atau oval. Nilai relatife monosit kambing adalah 0-4% 

(Latimer et al., 2003). 
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