
5 
 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Potensi Kambing di Indonesia 

Kambing merupakan ternak rumimansia kecil yang sangat populer 

diIndonesia., kambing mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan mampu 

beradaptasi dengan topografi Indonesia, dalam pengembangan ternak kambing 

cukup mudah dan tidak memerlukan lahan yang luas dalam pemeliharaan 

(Wirawan,dkk, 2012). Kambing (Capra hircus) sering dikatakan sebagai ternak 

yang dapat membantu memecahkan masalah kemiskinan di lingkup peternak, 

karena mampu memanfaatkan hijauan dalam jumlah terbatas semisal pada 

lingkungan yang kritis dan kering atau lahan marginal (Machugh dan Bradley, 

2001). 

Kambing yang ada di Indonesia dan dinyatakan sebagai kambing asli 

Indonesia Menurut Pamungkas dkk (2008) ada 8 jenis yaitu sebagai berikut : 1. 

Kambing Marica yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 

genotipe kambing asli Indonesia yang menurut laporan FAO sudah termasuk dalam 

kategori langka dan hampir punah (endangered). 2. Kambing Samosir, berdasarkan 

sejarah kambing ini sudah dipelihara penduduk setempat secara turun temurun di 

Pulau Samosir, di tengah Danau Toba, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera 

Utara. 3. Kambing Muara, sering dijumpai di daerah Kecamatan Muara, Kabupaten 

Tapanuli Utara di Propinsi Sumatera Utara. 4. Kambing Kosta, berada di sekitar 

Jakarta dan Propinsi Banten. Kambing Kosta dilaporkan mempunyai bentuk tubuh 

sedang, hidung rata dan kadang-kadang ada yang melengkung, tanduk pendek dan 

berbulu pendek. 5. Kambing Gembrong, kambing ini berasal di daerah kawasan 
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Timur Pulau Bali terutama di Kabupaten Karangasem. 6. Kambing Peranakan 

Ettawah (PE). 7. Kambing Kacang, Kambing Kacang merupakan kambing asli 

Indonesia dapat ditemukan juga di Malaysia dan Philipina. Kambing Kacang sangat 

cepat berkembang biak, pada umur 15-18 bulan sudah bisa menghasilkan 

keturunan. 8. Kambing Benggala, Kambing benggala di duga merupakan hasil 

persilangan kambing Black Benggal dengan kambing Kacang. 

Kambing adalah salah satu di antara spesies yang paling lama di ternakkan, 

yaitu untuk produksi daging, susu, bulu, dan kulit di seluruh dunia. Menurut 

Linnaeus (1758), bangsa kambing mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai 

berikut : 

Kerajaan  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas   : Mammalia 

Ordo   : Artiodactyla 

Famili   : Bovidae 

Sub famili  : Caprinae 

Genus   : Capra 

Spesies  : Capra aegagrus 

Sub spesies  : Capra aegagrus hircus 

Kambing merupakan bagian penting dari sistem usaha tani bagi sebagian 

petani Indonesia, bahkan di beberapa negara Asia, dan tersebar luas masuk ke dalam 

berbagai kondisi agroeko-sistem, dari daerah dataran rendah di pinggir pantai 

sampai dataran tinggi di pegunungan. Menurut produk yang dapat dihasilkan, 

ternak kambing dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu penghasil daging (tipe 

pedaging), penghasil susu (tipe perah), penghasil bulu (tipe bulu/ 

mohair/cashmere), dan penghasil daging dan susu ( Sutama, 2011). Menurut Makka 
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(2004) terdapat 13 jenis kambing baik asli maupun introduksi yang menyebar 

hampir di seluruh kepulauan Indonesia, dengan sentra populasi utama adalah Jawa 

(57 persen), Sumatera (25 persen), Sulawesi (7,4 persen) dan kepulauan Nusa 

Tenggara (6,1 persen). Menurut Hirst (2008) Saat ini terdapat lebih dari 300 

rumpun kambing yang hidup pada berbagai kondisi iklim dan ketinggian, mulai 

dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Ahli arkeologi melaporkan terdapat dua 

tempat yang berbeda sebagai asal dari proses rumpun kambing kacang di Indonesia 

4 domestikasi kambing, yaitu lembah sungai Eupharate di Nevali Cori dan Turki 

(11.000 B.C.) kemudian di Pegunungan Zagros di Garj Dareh dan Iran (10.000 

B.C.). Kemungkinan situs yang lain adalah Indus Basin di daerah Mehgarh, 

Pakistan (9.000 B.C.) di pusat Anatolia dan bagian utara Levant. Situs arkeologi 

menunjukkan terdapat proses domestikasi kambing di Cayonu, Turki (8.500 – 8.000 

B.C.), Tell Abu Hureyra, Syria (8.000 – 7.400 B.C.), Jerico, Israel (7.500 B.C.), 

dan Ain Ghazal, Jordan (7.600 – 7.500 B.C.). 

 Persebaran populasi kambing di Indonesia secara nasional dari tahun 2012 

hingga 2016 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi 

peternakan kambing nasional masih sangat baik dan dapat dikembangkan. Menutut 

data  skatistik Ditjen PHK (2016) Jumlah populasi kambing pada tahun 2012 

sebanyak 17.905.862 ekor, tahun 2013 sebanyak 18.500.322 ekor, tahun 2014 

sebanyak 18.639.533 ekor, tahun 2015 sebanyak 19.012.794 ekor dan pada tahun 

2016 diperkirakan sebanyak 19.608.181ekor. Persebaran ternak kambing di Jawa 

Timur pada tahun 2016 sebanyak 3.279.732 ekor lebih meningkat jika 
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dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebanyak 3.178.197 ekor (DISNAKJATIM, 

2016). 

Silang bangsa (cross breeding) antara dua atau lebih bangsa pada ternak 

ruminansia merupakan salah satu cara yang baik untuk meningkatkan produktivitas. 

Pemilihan bangsa atau ras yang memiliki sifat unggul tertentu dalam program 

persilangan sangat penting. Telah diketahui bahwa ras kambing di daerah tropis, 

termasuk kambing Kacang secara umum memiliki keunggulan terutama dalam hal 

kesuburan (fertilitas) dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Bobot lahir serta 

laju pertumbuhan pada suatu ras kambing tergantung kepada potensi bobot saat 

mencapai kedewasaan (maturity), sehingga tingkat pertumbuhan anak pada ras 

kambing dengan tipe besar akan lebih tinggi dibandingkan pada ras kambing tipe 

kecil (Ginting dan Mahmilia, 2008). 

Menurut batubara, dkk (2016) Kambing Peranakan Ettawah selain 

memiliki konformasi tubuh yang baik sebagai penghasil daging, juga berpotensi 

untuk diandalkan sebagai kambing penghasil susu. Peranakan Ettawah merupakan 

hasil persilangan antara kambing local (Kacang) dengan kambing Etawah (tipe 

perah). Kambing PE memiliki ciri khas antara lain bentuk muka cembung 

melengkung dan dagu berjanggut, terdapat gelambir di bawah leher yang tumbuh 

berawal dari sudut janggut, telinga panjang, lembek menggantung dan ujung agak 

berlipat, ujung tanduk agak melengkung, tubuh tinggi, pipih, bentuk garis 

punggung mengombak ke belakang, bulu tumbuh panjang di bagian leher, pundak, 

punggung dan paha, bulu paha panjang dan tebal. Warna bulu ada yang tunggal, 

putih, hitam dan coklat, tetapi jarang ditemukan. Kebanyakan warna bulu terdiri 
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dari dua atau tiga pola warna, antara lain belang hitam, belang coklat, dan putih 

bertotol hitam ( Pamungkas dkk, 2009 ).  

Pengetahuan mengenai penampilan ternak kambing PE bibit unggul 

menjadi suatu hal yang mutlak dalam rangka meningkatkan daya produksi ternak 

dikemudian. Taksiran kemampuan seekor ternak dalam berproduksi dapat 

diketahui melalui pemanfaatan kriteria ukuran-ukuran tubuh. Peningkatan ukuran 

tubuh akan terjadi seiring dengan pertambahan umur pada ternak (Rasminati, 

2013). Pemeliharaan kambing PE dapat dilakuakan secara intensif dan 

dikandangkan dengan model kandang panggung. Hal ini untuk memudahkan 

membersihkan kandang dan mengambil kotoran untuk pupuk tanaman. Selain 

memiliki keunggulan bobot yang tinggi, kambing PE juga memiliki keunggulan 

pertumbuhan yang cepat (Suyasa dkk, 2016). Rataan bobot lahir kambing PE 

sebesar 3,58 ± 0,90 kg tercapai apabila rataan bobot badan induk saat melahirkan 

sebesar 35,41 ± 7,30 kg (Kostaman dan Sutama, 2006). Kambing PE merupakan 

hasil persilangan yang tidak terarah dan kurang terpola antara kambing Ettawah 

asal India dan kambing kacang dengan karakteristik yang lebih mendekati ke arah 

performa kambing Ettawah (Heriyadi, 2004). 

2.2 Pakan Komplit (Complete Feed) 

Bahan pakan adalah setiap bahan yang dapat dimakan, disukai, dapat 

dicerna sebagian atau semua, dapat diabsorpsi dan bermanfaat bagi ternak. Pakan 

berfungsi sebagai pembangunan dan pemeliharaan tubuh, sumber energi, produksi, 

dan pengatur proses-proses dalam tubuh. Kandungan zat gizi pada pakan adalah 

protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan air (Subekti, 2009). Hijauan 
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merupakan sumber pakan utama untuk ternak ruminansia, sehingga untuk 

meningkatkan produksi ternak ruminansia harus selaras oleh peningkatan 

ketersediaan hijauan yang cukup baik dalam kuantitas maupun kualitas (Afrizal 

dkk, 2014).  

Menurut Chuzaemi (2002) pakan komplit merupakan salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan limbah pertanian yaitu 

dengan cara mencampurkan limbah pertanian dengan tambahan pakan seperti 

konsentrat dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi ternak maupun zat 

makanan lain. Pakan komplit yaitu pakan yang cukup mengandung nutrien untuk 

ternak dalam tingkat fisiologis tertentu yang dibentuk dan diberikan sebagai satu-

satunya pakan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi tanpa 

tambahan substansi lain kecuali air (Hartadi dkk, 2005). Semua bahan pakan 

tersebut, baik hijauan maupun konsentrat kemudian dicampur menjadi satu dalam 

imbangan yang tepat. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 

pakan komplit adalah kandungan nutrien yang sesuai dengan ternak yang dipelihara 

(Purbowati dkk, 2007). 

2.3 Kebutuhan Nutrisi Kambing 

Manajemen khusus harus diterapkan dalam budidaya ternak ruminansia, 

pakan merupakan kebutuhan tertinggi sehingga perlu mendapat perhatian dalam 

penyediaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pakan merupakan bahan 

makanan yang dapat dimakan dan tidak membahayakan bagi tubuh ternak. Pakan 

mampu menyediakan nutrien yang penting untuk hidup, produksi, dan reproduksi 

(Nurlaha, 2015). Kebutuhan nutrisi bagi kambing di Indonesia secara umum tidak 
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sama atau berbeda antar bangsa namun implementasi selalu mengacu kepada daftar 

tabel yang sudah tersedia untuk kondisi ternak di daerah Asia, meskipun agroklimat 

sama-sama tropis dengan Indonesia. Karena kondisi ternak kambing di Indonesia 

relatif lebih kecil dibandingkan dengan ternak daerah Asia maka kebutuhan nutrisi 

akan lebih rendah (Sianipar dkk, 2005). 

Sumber nutrien yang sangat penting untuk ternak ruminansia adalah 

hijauan. Hijauan yang banyak terdapat di Indonesia adalah hijauan tropis. Jenis 

hijauan tropis yang biasa diberikan untuk ternak sangat bervariasi. Secara umum, 

hijauan yang dikonsumsi ternak memiliki serat kasar dan anti nutrisi yang tinggi 

sehingga kecernaan relatif rendah. Beberapa jenis hijauan pakan mempunyai 

keterbatasan karena kandungan serat yang tinggi, serta kandungan selulosa yang 

tinggi dan hemiselulosa yang berikatan dengan lignin, sehingga nilai nutrisi 

maupun kecernaan rendah. Begitu pula dengan terdapat kandungan zat anti nutrisi 

yang terdapat pada hijauan pakan. Hal ini akan menyebabkan nilai nutrien hijauan 

berbeda-beda antara hijauan yang satu dengan hijauan yang lain (Zulkarnain, 2014). 

Produktivitas ternak kambing dapat ditingkatkan melalui kombinasi rumput 

lapangan dengan bahan pakan lain yang mengandung nutrien lebih tinggi, agar 

nutrien dari pakan yang diberikan meningkat. Secara umum, bahan pakan yang 

digunakan sebagai tambahan adalah konsentrat. Konsentrat tersebut meliputi 

produk biji-bijian dan limbah olahan serta jenis bungkil-bungkilan (Wirawan dkk, 

2009). Ketersediaan pakan hijauan yang berbasis pada rumput alami dipastikan 

tidak memberi jaminan terhadap kelangsungan proses fisiologis ternak dan 

integritas jaringan tubuh. Karena itu, dalam kurun waktu yang panjang dibutuhkan 
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formulasi pakan konsentrat yang dapat memberi kontribusi lebih baik terhadap 

proses fisiologis ternak. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam 

memformulasi pakan konsentrat tersebut, di antara lain ketersediaan pakan sumber 

energi siap pakai (available), pakan sumber protein mudah didegradasi 

(Degradable Intake Protein) dan lolos degradasi (Undegradable Intake Protein), 

dan  pakan sumber mineral terutama mineral Zn (Putra, 2006). 

Salah satu mekanisme adaptasi yang dilakukan ternak dengan ukuran tubuh 

kecil dalam menangani cekaman adalah meningkatkan waktu tahan pakan (WTP) 

di dalam rumen. Melalui cara ini, tingkat absorbsi nutrien per unit asupan pakan 

meningkat. Hal ini dapat dijelaskan dari hubungan alometris antara WTP dengan 

BB yaitu: WTP = BB 0,25 (VAN SOEST, 1988). Akan tetapi, mekanisme ini saja 

tidak selamanya efektif, karena WTP yang panjang dapat pula menekan konsumsi. 

Melalui konteks ini, pakan komplit yang memiliki tingkat densitas nutrisi tinggi 

menjadi relevan pada ternak kambing, terutama dalam mengatasi cekaman nutrisi 

oleh karena relatif tinggi dan rasio kebutuhan energi/kapasitas organ cerna terkait 

dengan ukuran tubuh yang relatif kecil (Ginting, 2009). 

Kandungan pakan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan peran 

protein untuk membangun jaringan tubuh sehingga dapat meningkatkan 

pertambahan bobot badan ternak. Selain pakan yang diberikan kepada ternak untuk 

meningkatkan bobot badan, faktor waktu pemberian pakan juga sangat berpengaruh 

terhadap pertambahan bobot badan ternak (Rudiah, 2011). Pemberian hijauan dan 

konsentrat pada konsumsi bahan kering ransum secara bersama-sama memiliki 

palatabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perlakuan lain. Palatabilitas ternak 
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yang tinggi diduga karena bentuk pakan yang telah tercampur antara hijauan dan 

konsentrat mengakibatkan warna dan aroma lebih menarik serta ternak tidak dapat 

memilih pakan, sehingga ternak lebih banyak mengkonsumsi pakan (Astuti, 2015). 

Tabel 1.1. 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 Kambing 

Karakteristik nutrisi bahan pakan secara ditandai oleh relatif tinggi 

kandungan serat serta rendah kandungan protein maupun bahan tercerna, terutama 

pada musim kemarau. Namun demikian, kandungan nutrisi bukanlah merupakan 

indikator yang memadai untuk menjelaskan secara utuh kualitas nutrisi suatu bahan 

pakan (Tarigan dan Ginting, 2011). Menurut Ginting dan Batubara (2003), Proses 

produksi ternak ruminansia dapat dipercepat melalui kombinasi teknologi 

pemberian pakan dan optimalisasi sistem pencernaan ternak ruminansia. 

Disamping itu, perlu diingat bahwa tantangan lain adalah, sumber daya tertentu 

yang dapat dimanfaatkan oleh ruminansia dapat pula dimanfaatkan untuk produksi 

nonpangan atau industri, yang mungkin lebih ekonomis dibandingkan dengan 

pemanfaatan oleh ruminansia. Oleh karena itu, walaupun peranan ternak 

ruminansia dalam memenuhi kebutuhan pangan sangat penting, namun efisiensi 
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produksi ternak tersebut, terutama dalam kemampuan untuk memanfaatkan secara 

maksimal berbagai sumber pakan harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan. 

2.4. Konsumsi dan Kecernaan Protein Kasar 

Konsumsi adalah faktor esensial yang merupakan dasar untuk hidup 

pokokdan menentukan produksi. 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 ternak 

(Indayani, 2014). Tinggi rendah suatu konsumsi pakan pada ternak ruminansia 

sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu: tempat tinggal (kandang), 

palatabilitas, konsumsi nutrisi, bentuk pakan dan faktor internal yaitu: selera, status 

fisiologi, bobot tubuh dan produksi ternak itu sendiri (Herilimiansyah, 2015). 

Ternak ruminansia akan mengkonsumsi pakan dalam jumlah tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok, kemudian konsumsi pakan akan meningkat 

sejalan dengan perkembangan kondisi dan tingkat produksi yang dihasilkan 

(Aryanto dkk, 2013). Kapasitas rumen akan menentukan tingkat konsumsi pakan, 

karena ternak akan berhenti makan ketika rumen telah penuh terisi pakan meskipun 

kebutuhan nutrien belum terpenuhi (Orskov, 1988). Konsumsi protein kasar standar 

NRC sebesar 76–137 g/ekor/hari (NRC, 2007) 

Koefisien cerna bahan pakan yang rendah merupakan akumulasi dari 

keterbatasan pakan yang diberikan. Konsumsi pakan merupakan akibat langsung 

dari pengurangan pakan. Konsumsi pakan yang rendah akan mengakibatkan berat 
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badan ternak mengalami penurunan (Aryanto dkk, 2013). Tingkat kecernaan zat 

makanan dapat menentukan kualitas dari pakan tersebut, karena bagian yang 

dicerna dihitung dari selisih antara kandungan zat dalam pakan yang dimakan 

dengan zat makanan yang keluar atau berada dalam feses. Koefisien cerna bahan 

kering merupakan tolok ukur dalam menilai kualitas pakan. Laju pencernaan 

karbohidrat merupakan salah satu faktor penentu produksi protein mikroba rumen. 

Selain sebagai sumber kerangka karbon, karbohidrat sebagai sumber energi untuk 

mikroba (Cakra dkk, 2005). 

 Kecernaan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi dalam alat 

pencernaan sampai penyerapan. Uji kecernaan dibutuhkan untuk menentukan 

potensi pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Bahan pakan mempunyai 

kecernaan tinggi apabila bahan tersebut mengandung zat-zat nutrisi mudah dicerna. 

Tingkat kecernaan suatu bahan pakan yang semakin tinggi akan meningkatkan 

efisiensi penggunaan pakan. (Wahyuni dkk, 2014). 

Kecernaan protein kasar tergantung pada kandungan protein dalam pakan. 

Pakan yang memiliki kandungan protein rendah, secara umum mempunyai 

kecernaan yang rendah pula dan sebaliknya. Tinggi dan rendah kecernaan protein 

tergantung pada kandungan protein bahan pakan dan jumlah protein yang masuk 

dalam saluran pencernaan (Sukaryana dkk, 2011). Proses pencernaan makanan 

dalam rumen terutama dilakukan oleh mikroba. Rumen membutuhkan kondisi 

optimum agar bakteri mampu melakukan aktivitas fermentasi dengan baik. Pada 

kondisi tersebut, kecernaan pakan yang dapat dikonsumsi akan meningkat baik 

kecernaan bahan kering maupun kecernaan bahan organik (Wahyuni dkk, 2014). 
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 Pengukuran kecernaan adalah suatu usaha untuk menentukan jumlah 

nutrien yang diserap dalam saluran pencernaan. Pengukuran kecernaan dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu in vivo dan in vitro. Pengukuran kecernaan secara 

in vivo adalah pengukuran menggunakan hewan percobaan, sedangkan pengukuran 

kecernaan secara in vitro dengan meniru proses pencernaan yang terjadi dalam 

saluran pencernaan ternak (Wulandari dkk, 2013). Protein pakan sebagian 

mengalami degradasi di dalam rumen menghasilkan amonia yang dapat digunakan 

sebagai sumber nitrogen bagi sebagian besar mikroba rumen untuk sintesis protein 

tubuh. Sementara itu, sebagian lain yang lolos dari degradasi mikroba rumen dapat 

dicerna oleh enzim pencernaan pascarumen untuk diserap (Arafadi dkk, 2013). 

2.5. Tumbuhan Kembang Sepatu (Hibiscus rosa sinensis L.) dan Potensinya      

Sebagai Pakan 

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 memiliki bunga yang besar, berwarna 

merah dan tidak berbau. Bunga dari berbagai kultivar dan hibrida bisa berupa bunga 

tunggal atau bunga ganda yang berwarna putih hingga kuning, oranye hingga merah 

tua atau merah jambu (Tukiran dkk, 2014). Kembang sepatu, tanaman yang 

memiliki nama ilmiah Hibiscus rosa-sinensis L adalah tanaman semak yang berasal 

dari Asia Timur yakni daerah sekitar Semenanjung Malaya (Malaysia). Kembang 

sepatu adalah tanaman semak suku Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan 

banyak ditanam sebagai tanaman hias  di daerah tropis dan subtropis. Memiliki 

bunga besar, berwarna merah dan tidak berbau ( Hilwannisa, 2016). 
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Menurut Hilmisawannisa (2016) morfologi tanaman kembang sepatu 

adalah sebagai berikut : 

a. Termasuk ke dalam tanaman perdu atau semak tahunan yang tumbuh tegak. 

Tinggi tanaman bisa mencapai 3 meter. 

b. Bungan berbentuk terompet dengan diameter kurang lebih 6 cm sampai cm, 

memiliki 5 kelopak bunga/lebih, memiliki kelopak bunga tambahan yang membuat 

kelopak bunga terlihat belapis dua (epicalyx), tangkai putik berbentuk tabung 

panjang hingga menjulur keluar dari bagian kelopak bunga yang dikelilingi tangkai 

sari berbentuk oval dan bertaburan serbuk sari, memiliki putik sari berbentuk 

tabung yang berwarna merah.  

c. Secara umum tanaman ini tidak memiliki buah kecuali beberapa kultivar khusus. 

Buah berbentuk bulat lonjong kecil dengan diameter kurang lebih sekitar 4 mm, 

berwarna putih saat masih muda dan berubah warna menjadi coklat ketika sudah 

tua, biji berbentuk pipih dan berwarna putih.  

d. Batang berbentuk bulat dan berkayu keras dengan diameter kurang lebih sekitar 

9 cm yang berwarna ungu muda ketika masih muda dan berubah warna menjadi 

putih kotor ketika sudah tua. Daun kembang sepatu termasuk daun tunggal, tepi 

daun beringgit dengan ujung runcing dan pangkal tumpul, panjang kurang lebih 

sekitar 10 cm sampai 16 cm dan lebar kurang lebih sekitar 5 cm sampai 11 cm. Akar 

Kembang Sepatu ini termasuk  akar tunggal, memiliki panjang kurang lebih sekitar 

30 cm sampai 60 cm dengan warna coklat muda. 

Penelitian tentang identifikasi awal kandungan kimia bunga kembang 

sepatu mengidentifikasi terdapat senyawa golongan flavonoid, saponin dan 
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antosianin (Oktiarni dkk, 2013). Jalaludin (1994) menyatakan bahwa kembang 

sepatu (Hibiscus rosa sinensis) dapat menurunkan populasi protozoa dan secara 

simultan dapat meningkatkan populasi bakteri rumen. Semakin tinggi peningkatan 

bakteri proteolitik menyebabkan kenaikan kecernaan protein. 

 Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbanyak terdapat di 

alam. Senyawa-senyawa ini bertanggung jawab terhadap zat warna merah, ungu, 

biru, dan sebagian zat warna kuning dalam tumbuhan. Semua flavonoid menurut 

struktur merupakan turunan senyawa induk flavon, yakni nama sejenis flavonoid 

yang memiliki jumlah terbesar dan juga lazim ditemukan. Sebagian besar flavonoid 

yang terdapat pada tumbuhan terikat pada molekul gula sebagai glikosida dan 

dalam bentuk campuran, jarang sekali dijumpai dalam senyawa tunggal. Disamping 

itu sering ditemukan campuran yang terdiri dari flavonoid yang berbeda kelas. 

Misal antosianin dalam mahkota bunga yang berwarna merah, hampir selalu 

disertai senyawa flavon atau flavonol yang tak berwarna. Dewasa ini diperkirakan 

telah berhasil diisolasi sekitar 3.000 senyawa flavonoid, yang memiliki berbagai 

macam senyawa bioaktif, seperti antiinflamasi, antikanker, antifertilitas, antiviral, 

antidiabetes, antidepresant, diuretic (Tukiran dkk, 2014). Daun kembang sepatu 

merupakan pakan ternak kambing dan domba dengan bunga dan daun yang juga 

sangat bermanfaat sebagai pengobatan tradisional dimana daun kembang sepatu 

yang dikeringkan dapat dijadikan sebagai teh (Matulessi dan Kastanja, 2013). 

 Sejauh ini banyak diteliti sebagai campuran pakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan efesiensi fermentasi rumen dan menekan produksi gas metan pada 

ternak ruminansia. Selain itu Hibiscis rosa sinensis L merupakan tanaman yang 
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dikembangbiakkan banyak menggunakan cara stek. Daun kembang sepatu dapat 

mengurangi populasi protozoa dalam rumen dan meningkatkan efisiensi 

peningkatan nitrogen yang disebabkan karena terdapat kandungan saponin dalam 

daum kembang sepatu (Kusumah dkk, 2012). 

2.6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian tentang pengaruh suplementasi daun kembang 

sepatu (Hibiscus rosasinensis L.) pada pakan komplit terhadap konsumsi dan 

kecernaan protein kasar kambing PE yaitu diduga suplementasi daun kembang 

sepatu pada pakan komplit dapat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dan 

kecernaan protein kasar. 


