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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Ternak Kambing 

Kambing merupakan ternak yang pertama kali didomestikasi oleh manusia 

atau yang kedua setelah anjing. Dibuktikan dengan temuan gambar kambinng 

pada benda-benda arkhaelog di Asia barat seperti, Chogga Mami Jeintun, Jericho 

dan Cayonum pada tahun 6000 s/d 7000 SM. Sekitar Jawa merupakan daerah 

yang cukup populer tentang kambing ini karena disukai oleh masyarakat.Kambing 

Sudah lama kambing dijadikan sebagai usaha usaha sampingan karena 

pemeliharaan dan pemasaran hasil produksi yang relatif mudah. Adapun hasil 

yang diproduksi oleh kambing yaitu, daging, susu, kulit, bulu dan kotoran untuk 

dimanfaatkan sebagai pupuk (Susilorini dkk., 2008). 

Kambing memiliki beberapa kelebihan dan potensi ekonomi antara lain 

tubuh relatif kecil, cepat mencapai dewasa kelamin, mudah  hal ini disebabkan 

mengapa aspek pengembangan ternak, kambing sangat berpotensi bila diusahakan 

secara komersial, dalam pemeliharaan dan tidak membutuhkan lahan yang luas. 

Investasi modal udaha relatif kecil, mudah dipasarkan sehingga modal usaha cepat 

berputar (Nurmiati, 2014). 

Kambing merupakan ternak yang memiliki daya adaptasi yang terbilang 

cukup tinggi, terutama dilihat dari sisi toleransi terhadap berbagai jenis hijauan, 

mulai dari jenis leguminosa, ramban, rumput, dedauan, tanaman, sampai dengan 

semak belukar, yang tidak disukai oleh ternak ruminansia lain seperti sapi perah, 

sapi potong kerbau dan domba (Heriyadi, 2004). 
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Bangsa kambing adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik 

tertentu yang sama, atas dasar karakteristik tersebut, mereka dapat dibedakan dari 

ternak lain meskipun dalam sejenis yang sama. Devandra dan Mcleory (1982), 

bangsa kambing mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai berikut : 

Kingdom   : Animalia 

Phylum : Chordata 

Group   : Cranita (Vertebrata) 

 Class  : Mamalia  

Order   : Artiodactyla 

Sub Order : Ruminantia 

Famili   : Bovidae 

Sub famili  : Caprinae 

Genus   : Capra 

Spesies  : C. aegagrus, C. ibex, C caucasica, dll. 

2.2 Kambing Peranakan Etawa (PE) 

Kambing peranakan etawa (PE) adalah hasil persilangan antara kambing 

Etawa yang berasal dari India dengan kambing Kacang, yang mempunyai 

penampilan mirip Ettawa namun lebih kecil. Kambing ini termasuk tipe dwiguna 

yaitu sebagai penghasil daging dan susu. Peranakan yang penampilan mirip 

Kacang disebut Bligon atau Jawa randu yang merupakan tipe pedaging (Aji dkk., 

2008).  

Kambinng PE merupakan salah satu dari tujuh kambing lokal yang telah 

dikarakterisasi guna pengekploitasian potensi keragaman genetik untuk 

dimanfaatan sebagai sumber peningkatan mutu genetik kambing di Indonesia. 

Kambing ini termasuk dalam tipe dwi guna dengan produksi susu sekitar 1,5 – 2 

liter perhari (Batubara, 2007). 



9 

 

Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan plasma nutfah potensial yang 

mempunyai kualitas tinggi, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk 

meningkatkan produktivitas dari kambing tersebt. Kambing PE jantan mempunyai 

persentase karkas yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan devisa dan nilai 

komersial yang menjanjikan dan menguntungkan jika dibandingkan dengan 

persentase karkas kambing PE betina (Sodiq dkk., 2008).  

2.3 Kebutuhan Nutrisi Kambing PE 

Pakan merupakan bahan makanan yang dapat dimakan oleh ternak dan 

tidak membahayakan bagi tubuh ternak. Pakan menyediakan berbagai  nutrien 

yang penting untuk hidup, produksi, dan reproduksi. Di dalam manajemen 

budidaya ternak terutama ruminansia, pakan merupakan kebutuhan tertinggi 

sehingga perlu mendapat perhatian dalam penyediaan baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. Terutama pada peternakan tradisional, peternak menyediakan 

pakan utama bagi ternak ruminansia berupa Hijauan Pakan Ternak (HPT) 

(Nurlaha, 2015).  

Kambing merupakan komoditas hewan ruminansia kecil yang tidak 

mempunyai gigi seri atas dan gigi taring namun, kambing ini memiliki gusi yang 

keras sebagai pengganti, rumen adalah bagian terbesar dari empat ruang lambung 

pada ruminansia ini dengan mempunyai kapasitas sekitar 2 sampai 6 pound, 

asupan pakan harian kambing berkisar dari 3% s/d 4% dari berat badan yang 

didasarkan dalam satuan pound (bahan kering per ekor per hari). Asupan pakan 

harian dipengaruhi oleh berat badan, persen dari bahan kering dalam pakan yang 

dimakan (12 sampai 35 persen pada hijauan, 86 sampai 92 persen pada jerami dan 
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konsentrat), palatabilitas, dan status fisiologis kambing (pertumbuhan, kehamilan, 

dan laktasi (Rashid, 2008). 

Kambing lebih efisien dalam memilih pakan yang akan dimakan,  kambing 

akan lebih memilih tanaman yang lebat dan mempunyai ranting dan tanaman 

senak yang ditemukan disekitar. Perncernaan kambing mampu memproses 

berbagai macam serat dan bahan yang kasar. Kebutuhan gizi dari kambing 

ditentukan dari umur, jenis kelamin, ras, sistem produksi (pedaging atau perah), 

iklim, ukuran tubuh dan status fisiologis ternak. Pemberian pakan yang baik 

seperti memenuhi kebutuhan dari energi, protein, mineral, dan vitamin merupakan 

strategi terbaik (Rashid, 2008). 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Kambing Lepas Sapih berdasarkan Bobot Badan : 

BB Kg BK, % BB PK, % TDN, % Ca,% P,% 

5 3,6 21,0 70 0,23 0,21 

10 4,5 21,8 70 0,23 0,21 

15 4,1 18,2 65 0,21 0,20 

25 4,0 10,9 60 0,20 0,19 

35 4,0 9,1 60 0,19 0,18 

40 4,0 9,0 60 0,19 0,18 

60 3,8 9,0 60 0,19 0,18 

Kisaran  3,6 - 4,5 9,0-21,8 60-70 0,19-0,23 0,18-0,21 

Sumber : Permentan Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambi ng dan 

Domba yang Baik. 

 

2.4 Daun Kembang Sepatu (Hibiscus Rosa Sinensis L.) 

Kembang sepatu atau bahsa latin Hibiscis Rosa-Sinensis L. merupakan 

tanaman hias yang banyak dijumpai di ndonesia. Oleh sebab itu, bunga ini 

mempunyai perbedaan nama yang dikenal oleh banyak daerah, seperti di aceh 

(Bungong Roja), Jawa Barat (Kembang Wera), Nusa Tenggara (Embuhanga), 

Sulawesi (Ulange), (Maluku Ubu-ubu) dan Tidore (Bala bunga), sedangkan nama 

internasional seperti di Filiphina dikenal dengan nama Gumamela. Tanaman Ini 
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banyak ditaman, selain warnanya yang dihasilkan juga dapat beramanfaat untuk 

kesehatan (Platanor,2008 dalam Nurlela, 2011) 

          

Gambar 1 : Kembang Sepatu  (Hibiscus rosa-sinensis L,) 

 

Kembang sepatu dalam bahasa latin disebut dengan Hibiscus rosa-sinensis 

L, merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh diberbagai tempat tumbuhan 

Hibiscus rosa-sinensis L biasa ditanam sebagai tumbuhan hias karena memiliki 

kembang yang indah. Tumbuhan ini bersasal dari kawasan Asia Timur (Sherley, 

2000). 

Tanaman kembang sepatu sangat mudah diperoleh. Oleh karena itu, 

tumbuhan ini digunakan sebagai obat tradisional secara turun-temurun. Analisis 

proksimat daun segar menunjukkan kandungan protein (10.44%), lemak (6.43%), 

serat kasar (11.55%), abu (11.22%) dan karbohidrat (51.33%). Sedangkan 

kandungan bahan inorganik adalah seperti berikut: kadmium (Cd), kromium (Cr), 

arsenik (As), nikel (Ni), plumbum (Pb), ferum (Fe) dan zink (Zn). Analisis 

antioksidan menunjukkan daun kering H. rosa sinensis mempunyai nilai DPPH 

dan FRAP yang tinggi berbanding daun segar (P<0.05) bagi pelarut aseton dan air 

(Zubairi, 2014). 

Kandungan kimia kembang kembang sepatu mengidentifikasi ada 

kandungan senyawa golongan flavonoid, saponin dan antosianin. Kembang 
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mengandung polifenol, diglukosida sianidin, asam askorbat, serat, niasin, 

riboflavin, tiamin, air, hibicetin, alkaloid, dan lendir. Efek farmakologis yang 

dimiliki oleh kembang sepatu seperti anti radang (anti-inflamasi), antidiuretik dan 

antibakteri. Penelitian lain melaporkan khasiat kembang kembang sepatu dalam 

meningkatkan senyawa antioksidan endogen miokardial, sehingga berefek 

kardioprotektif (Oktiarni, 2013). 

Tanaman sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) adalah tanaman semak suku 

Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman 

hias di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini memiliki kembang besar dan 

berwarna merah. Bagian daun, kembang dan akar mengandung flavonoid. Daun 

mengandung saponin dan polifenol, serta taraksetil asetat. Kembang mengandung 

polifenol, sianidin diglukosida, hibisetin, zat pahit dan lendir , vitamin, thiamin, 

riboflavin dan asam askorbat serta alkaloid dan saponin. Sedangkan bagian akar 

mengandung tanin dan saponin (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

2.5 Potensi dan Kandungan Daun Kembang Sepatu (Hibiscus Rosa  Sinensis 

L.) 

Perlakukan Suplementasi menggunakan daun tanaman diharapkan mampu 

meningkatkan produktivitas ternak ruminansia melalui suplai nitrogen dan asam 

amino, baik pada mikroba rumen maupun pada ternak secara langsung melalui 

proses absorbsi pascarumen di usus halus, dan juga untuk menurunkan kandunagn 

metana dalam proses fermentasi rumen (Bact dkk., 2005). Tanaman bunga sepatu, 

kelor, gamal dan nangka merupakan hijauan yang memiliki fraksi tidak larut 

dalam rumen namun berpotensi terdegradasi dalam rumen sehingga tanaman 
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pohon tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai tanaman pakan pemasok 

energi yang cukup besar (Susanti dan Marhaeniyanto, 2014).  

Mayoritas tumbuh-tumbuhan herbal mempunyai potensi untuk dijadikan 

sebagai sumber makanan berkhasiat dan juga untuk kegunaan ternak. Kandungan 

nutrisi tertentu yang disintesis semasa metabolik primer seperti karbohidrat dan 

lemak banyak memainkan peranan yang penting dalam penghasilan bahan 

bioaktif fitokimia yang berkualitas danberfungsi pada peringkat metabolik 

sekunder 

Tabel 2. Komposisi kandungan nutrisi penting (%) dari berbagai hijauan pakan 

Sumber: Zubir dan Jaes (2014) 

Penggunaan daun kembang sepatu dalam pakan akan menyediakan 

saponin yang mampu menurunkan populasi protozoa. Selain saponin yang berasal 

dari daun kembang sepatu, secara umum daun legum juga mengandung senyawa 

tersebut. Proses pencernaan secara fermentatif oleh mikrobia rumen yang terjadi 

pada kedua pakan perlakuan menunjukkan bahwa perbedaan nilai kecernaan 

nutrien yang terjadi dapat disebabkan karena kadar serat kasar pada kedua pakan 

perlakuan relatif sama sehingga kemungkinan kualitas serat kasar yang berbeda. 

Kualitas serat kasar dibedakan dengan dasar perbedaan komponen penyusun 

Komposisi 

kandungan 

(%) 

Hibiscus 

rosa 

sinensis 

Moringa 

oleiferaa 
Hypericum 

perforatumb 

Verbenaofficinalisc 

Bahan Kering  9.00 ± 0.04  3.21 ± 0.10  8.31 ± 0.06  6.82 ± 0.09  

Protein  10.44 ± 0.32  17.01 ± 0.10  9.54 ± 0.16  4.39 ± 0.09  

Lemak  6.43 ± 0.03  2.11 ± 0.11  5.06 ± 0.08  4.14 ± 0.09  

Serat kasar  11.55 ± 0.26  7.09 ± 0.11  13.0 ± 0.00  16.78 ± 0.09  

Abu  11.22 ± 0.26  7.93 ± 0.12  4.54 ± 0.014  17.10 ± 0.08  

Karbohidrat  51.33 ± 0.25  63.11 ± 0.09  72.2 ± 0.09  67.52 ± 0.07  
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fraksi serat seperti hemiselulosa dan selulosa bahkan keberadaan lignin 

(Widyawati dkk., 2017). 

Saponin merupakan senyawa sekunder yang ditemukan pada beberapa 

tanaman di bagian akar, kulit, daun, biji, dan buah yang berfungsi sebagai sistem 

pertahanan dari tumbuhan. Rasa pahit merupakan ciri-ciri dari tumbuhan yang 

mengandung saponin didalam kandungan saponin tersebut, pembentukan busa 

yang stabil pada larutan cair dan mampu membentuk molekul dengan kolesterol. 

Secara umum pada tanaman yang sama, tanaman yang belum matang memiliki 

kandungan saponin yang lebih tinggi dibandingkan yang matang (Francis dkk., 

2002). Saponin mampu membunuh protozoa dengan cara melisiskan protozoa 

dengan membentuk ikatan yang kompleks dengan sterol yang terdapat pada 

permukaan membran protozoa sehingga mengganggu perkembangan protozoa 

yang menyebabkan membran pecah, sel lisis dan protozoa mati. Protozoa lebih 

rentan terhadap saponin dibandingkan bakteri karena dinding membran sel 

protozoa mengandung kolesterol sedangkan bakteri berupa ikatan peptida dengan 

gliserol (peptidoglikan) (Cheeke, 2000). 

Flavonoid adalah bagian dari komponen senyawa fenol dari suatu tanaman 

selain tanin yang berguna sebagai penambah nafsu makan,  dapat mengurangi 

asupan pakan, dan meningkatkan pigmen. (Nagota dkk., 2006 dalam Magdalena 

2013). Flavonoid memiliki peranan dalam taksonomi tumbuhan terutama sebagai 

parameter pembeda yang dapat membedakan spesies tanaman satu dengan 

tanaman yang lain(Nagota dkk., 2006). Pemberian senyawa flavonoid tidak 

menimbulkan efek yang negatif pada ternak. Sebagai contoh silymarin yang 
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merupakan salah satu bentukan flavonoid dari propolis tidak menyebabkan 

perubahan maupun kerusakan pada tikus yang diberikan dengan dosis tinggi untuk 

toksisitas akut maupun kronis pasca pemberian perlakuan (Wu dkk., 2009). 

2.6 Pakan Komplit 

Pakan komplit yaitu pakan yang cukup mengandung nutrien untuk ternak 

dalam tingkat fisiologis tertentu yang buat dan diberikan sebagai pakan utama 

yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi tanpa tambahan 

substansi lain kecuali air. Semua bahan pakan tersebut, baik hijauan (pakan kasar) 

maupun konsentrat dicampur menjadi satu. Salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan pakan komplit adalah kandungan nutrien yang 

sesuai dengan ternak yang dipelihara (Purbowati dkk., 2007). Pakan lengkap 

(complete feed) merupakan kumpulan bahan-bahan pakan termasuk hijauan atau 

limbah pertanian dan konsentrat yang telah dihitung bagian diproses dan dicampur 

menjadi satu kesatuan (seragam), diberikan secara bebas pada ternak ruminansia 

untuk memasok nutrien yang dibutuhkan oleh ternak. Meningkatkan efisiensi 

dalam pemberian pakan dan menurun sisa pakan dalam palungan merupakan 

keuntungan pembuatan pakan lengkap, hijauan yang palatabilitas rendah setelah 

dicampur dengan konsentrat dapat mendorong peningkatan konsumsi, untuk 

membatasi konsumsi konsentrat yang mahal, mudah dalam pencampuran antara 

konsentrat dan hijauan serta memudahkan ternak tersebut menjadi kenyang 

(Paramita dkk., 2008). 

Pakan komplit merupakan campuran dari berbagai bahan pakan ternak 

berupa silase dan kosentrat (pakan penguat) melalui proses fermentasi anaerob 
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(kedap udara,kedap air dan kedap sinar matahari) yang lengkap dengan nutrisi 

sesuai dengan kebutuhan berat badan ternak. Pakan sangat penting diperlukan 

untuk pertumbuhanternak karena mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh 

karena itu pakan harustersedia terus menerus. Pakan sering diberikan pada ternak 

berupa hijauan dan makanan penguat  (Masyadi, 2010) 

Skema pambagian zat makanan Anggorodi, (1994) 

 
Gambar 2 : Skema Pembagian zat makanan  

 

2.7 Sistem Pencernaan Kambing  

Pencernaan adalah rangkaian proses perubahan fisik dan kimia yang dialami 

bahan makanan di dalam saluran pencernaan ternak ruminansia. Proses 

pencernaan makan relatif lebih kompleks jika dibandingkan dengan proses 

pencernaan pada jenis ternak non ruminansia atau monogastrik. Pencernaan 

fermentatif pada ternak ruminansia terjadi dalam lambung rumen atau 

retikulorumen berupa perubahan-perubahan senyawa tertentu menjadi senyawa 

lain yang sama sekali berbeda dari molekul zat makanan asal Menurut Sutardi 

(1979) selain itu sistem pencernaan ruminansia beda dengan sistem pencernaan 
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non rminansia yakni. Organ pencernaan pada ternak ruminansia terdiri atas empat 

bagian penting, yaitu mulut, lambung, usus halus, dan organ pencernaan bagian 

belakang. Lambung ternak ruminansia terdiri atas 4 bagian yaitu rumen, 

retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen dan retikulum dianggap sebagai 

organ tunggal yang disebut retikulo-rumen, sedangkan sekum, kolon, dan rektum 

termasuk organ pencernaan bagian belakang (Erwanto, 1995). Mikroba 

merupakan penghuni utama dari rumen yang merupakan alat fermentatif dengan 

kondisi anaerob suhu 39ᵒC (Sutardi, 1976). 

 
Gambar 3: Organ Pencernaan Kambing 

 

2.8 Konsumsi Bahan Kering 

Konsumsi merupakan faktor esensial yang  dasar untuk hidup pokok dan 

menentukan produksi dari ternak tersebut . Tingkat konsumsi ternak dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yang kompleks yang terdiri dari hewan, makanan yang 

diberikan dan lingkungan tempat hewan tersebut dipelihara. Konsumsi merupakan 

faktor yang penting dalam menentukan jumlah dan efisiensi produktifitas 

ruminansia, dimana ukuran tubuh ternak sangat mempengaruhi konsumsi pakan 



18 

 

Semakin tinggi kandungan serat kasar dalam ransum maka semakin rendah 

kecernaan dari ransum tersebut dan akan menurunkan konsumsi bahan kering dari 

ransum. Pemberian konsentrat pada ternak terlalu banyak akan dapat 

meningkatkan konsentrasi energi ransum dan dapat menurunkan tingkat konsumsi 

sehingga tingkat konsumsi berkurang (Herilimiansyah, 2015). konsumsi pakan 

tergantung pada kandungan dinding sel yang terdapat di tumbuhan tersebut dan 

dapat dicerna dinding sel tersebut. Hijauan dengan kandungan dinding sel yang 

tinggi mempunyai palatabilitas rendah dan konsumsi pakan lebih rendah 

dibanding dengan hijauan yang kandungan dinding sel rendah. Semakin  tinggi 

kandungan dinding sel suatu pakan maka akan semakin besar ketahan terhadap 

degradasi mikroba, sehingga waktu tinggal partikel akan lebih lama, terutama 

partikel yang tidak tercerna Tuaidan (2015) Sedangkan dari sumber lain, 

palatabilitas merupakan faktor utama yang mempengaruhi perbedaan konsumsi 

BK antara pakan dan ternak-ternak yang berproduksi rendah. Kemudian dikatakan 

bahwa palatabilitas pakan terutama berasosiasi dengan kecernaan yang tinggi dari 

suatu pakan tersebut. (Paramita dkk., 2008 dalam Wardhana, 2014). Kambing 

dapat mengkonsumsi BK yang relatif  lebih banyak dan terbilang tinggi  untuk ukuran 

tubuh kambing lebih efisien dalam mencerna pakan yang mengandung serat kasar 

dibandingkan ternak ruminansia lain seperti domba dan kambing. Kambing mampu 

mengkonsumsi dedaunan, semak belukar, tanaman ramban dan rumput yang sudah 

tua dan berkualitas rendah (Nurhaliq, 2017). 
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Tabel 3 : Konsumsi BK kambing PE berdasarkan bobot badan di Desa Totallang 

 
Penelitian Kecukupan Asupan Nutrien Asal Hijauan Pakan Kambing PE di 

Desa Totallang Kolaka Utara menunjukan konsumsi BK pada kambing PE 

berdasarkan bobot badan (Tabel 1) menunjukkan nilai yang cenderung lebih 

tinggi pada beberapa peternak (10 dari 16 peternak atau 62,5 ) yakni 935,28 

1.324,28 g/ekor/hari dibandingkan standar rujukan yang ada , yakni 823,94 1.262 

g/ekor/hari. Namun, beberapa peternak (6 dari 16 peternak atau 37,5 ), konsumsi 

Bahan kering pada kambing PE menunjukkan nilai yang lebih rendah, yakni 

823,66 834,98 g/ekor/hari dibandingkan standar  rujukan (Kearl, 1982 dalam 

Nurlaha, 2015).  

Konsumsi bahan kering pada kambing hasil penelitian ini bervariasi 2,6–

3,3% dari bobot hidup, dan hasil ini lebih rendah dibanding standar kebutuhan 

bahan kering sebesar 3,5% untuk kambing menurut NRC (1981), menurut 

Devendra dan Burns (1994) kebutuhan bahan kering pakan yang disarankan untuk 

kambing adalah 3 sampai dengan 4% dari bobot tubuh. 
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2.9 Kecernaan Bahan Kering 

Kecernaan merupakan selisih anatara zat makanan yang dikonsumsi dengan 

yang dieksresikan dalam bentuk feses dan dianggap terserap dalam saluran 

pencernan. Kecernaan merupakan cerminan dari jumlah nutrisi dalam bahan pakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Tinggi atau rendah kecernaan bahan pakan 

dapat mengartikan bahwa seberapa besar bahan pakan itu mengandung zat-zat 

makanan dalam bentuk yang dapat dicerna dalam saluran pencernaan (Ismail, 2011 

dalam  Basri, 2014 ) 

Pengukuran kecernaan bahan pakan dapat dilakukan dengan cara tiga 

metode yaitu diantara metode in vivo, in vitro, dan in saco. Metode in vivo 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode lain karena dilakukan 

pengukuran langsung pada ternak. Estimasi dari konsumsi dan kecernaan bahan 

pakan secara in vivo sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi  terkait 

tentang dasar yang dipakai untuk penyusunan ransum, karena informasi dasar 

yang dibutuhkan untuk penyusunan ransum di Indonesia berasal dari daerah sub 

tropis yang karakteristik pakan dan spesies ternak cukup variatif dengan daerah 

tropis. (Tuwaidan, 2015). Tinggi rendah nilai kecernaan bahan kering  pakan akan 

berpengaruh terhadap tingkat kecernaan bahan organik,  banyak BK yang 

dikonsumsi akan mempengaruhi besar nutrisi yang dikonsumsi, oleh sebab itu 

apabila BK yang dikonsumsi semakin banyak maka konsumsi BO pun juga 

mengalami peningkatan begitu pula jika mengalami penurunan akan mengalami 

penurunan juga. Ransum yang diberikan pada setiap perlakuan adalah sama 

sehingga memiliki kandungan BO dan BK yang sama. (Wardhana dkk., 2014). 

Kecernaan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi dalam alat pencernaan 
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sampai terjadi penyerapan. Uji kecernaan dibutuhkan untuk menentukan potensi 

pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Tingkat kecernaan suatu bahan pakan 

yang semakin tinggi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan yang diuji 

tersebut . Beberapa hal yang mempengaruhi kecernaan bahan pakan antara lain 

komposisi kimia bahan pakan, komposisi ransum, bentuk fisik ransum, tingkat 

pemberian pakan dan faktor internal ternak itu sendiri . Bahan pakan mempunyai 

kecernaan tinggi apabila bahan tersebut mengandung zat-zat nutrisi mudah 

dicerna (Wahyuni dkk., 2014).   

Kambing Kacang dan kambing PE menunjukkan pola konsumsi bahan 

kering dan bahan organik yang sama. Saat pakan dikurangi maka konsumsi akan 

menurun, dan ketika pakan diberikan secara ad libitum maka konsumsi akan 

meningkat secara signifikan. Kambing PE mampu mencerna bahan kering dan 

bahan organik lebih baik dari kambing Kacang baik pada saat pakan dikurangi 

maupun saat pakan diberikan secara ad libitum. Pengurangan pemberian jumlah 

pakan pada kedua bangsa kambing tersebut menyebabkan kecernaan bahan kering 

dan bahan organik menjadi menurun dan meningkat secara signifikan ketika 

pakan diberikan secara ad libitum (Aryanto, 2013). 

2.10  Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian tentang pengaruh suplementasi daun kembang 

sepatu (hibiscus rosa sinensis l) pada pakan komplit terhadap konsumsi dan 

kecernaan bahan kering kambing PE yaitu diduga suplementasi daun kembang 

sepatu (Hibiscus Rosa Sinensis L) pada pakan komplit dapat mempengaruhi 

tingkat konsumsi dan kecernaan dari kebutuhan nutrisi kambing PE terutama pada 



22 

 

bahan kering. Kandungan zat aktif yang kandung pada daun kembang sepatu 

dapat menekan jumlah protozoa yang berada dalam rumen sehingga, proses 

pencernaan dengan bantuan bakteri dapat berjalan dengan maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


