
6 
 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Penakan Ettawa 

Bangsa kambing adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik 

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

ternak lainnya meskipun dalam sejenis yang sama. Menurut Sumadi dan Prihadi 

(2010), 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 

Menurut produk yang dihasilkan, ternak kambing dikelompokkan menjadi 

empat yaitu penghasil daging (tipe pedaging), penghasil susu (tipe perah), 

penghasil bulu (tipe bulu/ mohair/cashmere), dan penghasil daging dan susu (tipe 

dwiguna). Kambing Peranakan Etawah (PE) adalah termasuk dalam kelompok 

kambing dwiguna. Kambing ini merupakan hasil persilangan antara kambing 

Etawah dari India dengan kambing Kacang (lokal) di masa lalu (zaman kolonial 

Belanda).  Kambing PE telah beradaptasi baik dengan kondisi tropis basah di 
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Indonesia. Sistem perkawinan yang tak terkontrol dan tanpa diikuti seleksi yang 

terarah menyebabkan besarnya variasi penotipe (penampakan luar) dan genotipe 

(genetik) dari kambing PE ini. Beberapa karakter penting dari kambing PE yaitu: 

bentuk muka cembung, telinga relatif panjang (18-30 cm) dan terkulai. Jantan dan 

betina bertanduk pendek. Warna bulu bervariasi dari kream sampai hitam. Bulu 

pada bagian paha belakang, leher dan pundak lebih tebal dan lebih panjang 

daripada bagian lainnya. Warna putih dengan belang hitam atau belang coklat 

cukup dominan. Tinggi badan untuk jantan 70-100 cm, dengan berat badan 

dewasa mencapai 40-80 kg untuk jantan dan 30-50 kg untuk betina. Diakui 

ataupun tidak, daerah kawasan pegunungan Menoreh di perbatasan Kabupaten 

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Purworejo, Jawa 

Tengah sejak dulu adalah sentra kambing PE di Indonesia, dan dari sinilah 

kambing PE menyebar ke berbagai daerah di Indonesia (Badan Litbang Pertanian, 

2011). 

Sumberdaya Genetik Ternak (SDGT) kambing Peranakan Etawah (PE) 

yang ada di Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dan mempunyai potensi 

beradaptasi pada keterbatasan lingkungan dan relatif lebih mempunyai laju 

reproduksi yang baik. Upaya pelestarian serta dan pemanfaatan kambing 

Peranakan Etawah ini masih terbatas. Maraknya perkawinan silang antara 

kambing Peranakan Etawah dengan rumpun kambing lainnya cenderung 

menyebabkan terjadinya degradasi genetik dan yang akhirnya dapat menyebabkan 

kepunahan SDG kambing Peranakan Etawah (Puslitbangnak, 2017). 
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Kambing Peranakan Etawah (PE) termasuk jenis ternak yang dapat 

memanfaatkan 60-70% daun-daunan sehingga digolongkan sebagai ternak 

pemagut (Kearl, 1982). Secara umum pemeliharaan kambing PE di Indonesia 

masih bersifat tradisional dengan pakan utama dari rumput lapangan. Pemberian 

rumput lapangan sebagai pakan tunggal pada kambing PE ternyata belum 

memberikan pertumbuhan yang baik (Cakraet. al, 2014). 

Pengetahuan mengenai penampilan ternak kambing PE bibit unggul 

menjadi suatu hal yang mutlak dalam rangka meningkatkan daya produksi ternak 

selanjutnya. Taksiran kemampuan seekor ternak dalam berproduksi dapat 

diketahui melalui pemanfaatan kriteria ukuran-ukuran tubuh. Peningkatan ukuran 

tubuh akan terjadi seiring dengan bertambahnya umur pada ternak. Setiadi et al. 

(1994) dalam jurnal Rasminati (2013), menyebutkan bahwa ketinggian tempat 

juga mempengaruhi ukuran tubuh ternak, kambing PE yang dipelihara di dataran 

tinggi memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan kambing PE yang 

dipelihara di dataran rendah. Berdasarkan pengukuran ukuran-ukuran tubuh yang 

pernah dilakukan terhadap kambing PE betina oleh Phalepi (2004), didapatkan 

persamaan dan perbedaan mengenai ukuran-ukuran tersebut dengan hasil 

pengamatan langsung di lapangan. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengetahui grade kambing PE yang dipelihara peternak di dua lokasi berbeda 

yaitu daerah pantai dan pegunungan. 
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2.2.Daun Kembang Sepatu (H. rosa sinensis L.) Sebagai Pakan Ternak 

Kembang sepatu adalah tumbuhan asli daerah tropis di dataran Asia, 

kemudian tanaman ini menyebar di berbagai negara sampai ke Eropa. Tanaman 

bunga kembang sepatu banyak ditemui di dataran rendah maupun dataran tinggi. 

Kembang sepatu termasuk tanaman perdu dengan ketinggian antara 4–8 m. 

Memiliki batang yang berstruktur keras, serta bercabang banyak. Cukup dalam 

dan kuat perakarannya sehingga batang tumbuh tegak dan kokoh 

(Dalimartha,1999).  

Klasifikasi bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub-divisi   : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Sub-kelas  : Dialypetalae 

Ordo   : Malvales / Columniferae 

Famili   : Malvaceae 

Genus   : Hibiscus 

Species   : Hibiscus rosa-sinensis L. 

(Tjitrosoepomo,2007) 

Kembang sepatu berbunga tunggal yang keluar dari ketiak daun, 1–4 cm 

panjang tangkai bunganya, serta menjurai dengan lima mahkota yang tersusun 

berbentuk terompet atau lonceng. Helaian mahkota bunga tunggal atau ganda, 

Memiliki warna bunga yang bervariasi, seperti putih, merah muda, kuning, jingga 

dan kombinasi warna–warna tersebut. Pembungaan berlangsung sepanjang tahun, 
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bunga hanya bertahan mekar 1–2 hari. Bunga tersusun atas 5 mahkota, 5 calyx,15 

tangkai sari dan 1 buah bakal buah yang memiliki banyak ruang. Kembang sepatu 

merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi luas terhadap lingkungan 

tumbuh baik di daerah subtropis maupun tropis (Dalimartha, 1999). 

Gambar 1. Tanaman Kembang Sepatu  (H. rosa sinensis L.) 

 

(a)  Daun Kembang Sepatu (b) Batang dan Bunga Kembang septu 

 

H. rosa sinensis L. atau Kembang sepatu yang dikenal sebagai tanaman 

hias termasuk jenis leguminosa memiliki senyawa bioaktif saponin dan tanin pada 

batang, daun dan bunga. Sejauh ini banyak diteliti sebagai campuran ransum 

pakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fermentasi rumen dan 

menekan produksi gas metan pada ternak ruminansia. Selain itu H. rosa sinensis 

L. merupakan tanaman yang pengembangbiakannya banyak menggunakan stek 

sehingga bisa dijadikan pembanding untuk pengembangbiakan D. cinereum. Daun 

kembang sepatu, dapat mengurangi populasi protozoa dalam rumen dan 

meningkatkan efisiensi peningkatan nitrogen yang disebabkan karena adanya 

kandungan saponin dalam kembang sepatu. Komposisi kimia yang terkandung 

dalam daun kembang sepatu adalah abu 8,8%, lemak 2,7%, serat kasar 12% dan 

protein kasar 11,9% (Saenab, et al., 2005). 
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2.3. Konsumsi Bahan Organik 

Bahan organik merupakan bahan kering yang telah dikurangi abu, 

komponen bahan kering bila difermentasi di dalam rumen akan menghasilkan 

asam lemak terbang yang merupakan sumber energi bagi ternak. Nilai kecernaan 

bahan organik (KBO) didapatkan melalui selisih kandungan bahan organik (BO) 

awal sebelum inkubasi dan setelah inkubasi, proporsional terhadap kandungan BO 

sebelum inkubasi tersebut (Blummelet al.,1997). 

Bahan organik merupakan bagian terbesar nutrien yang dibutuhkan oleh 

ternak. Kualitas bahan kering yang dimakan oleh ternak tidak saja tergantung dari 

mutu bahan makanan yang dimakan, tetapi juga tergantung ukuran ternak yang 

memakan bahan makanan tersebut. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh laju 

pencernaan pakan dan tergantung pada bobot badan ternak dan kualitas pakan. 

Salah satu sifat limbah organik yang berkualitas rendah adalah tingginya 

kandungan lignosellulose yang sulit dicerna ruminansia. Tingginya serat kasar 

dalam pakan merupakan faktor pembatas lamanya waktu pencernaan sehingga 

akan mempengaruhi laju pencernaan dan akhirnya menurunkan konsumsi pakan 

(Ali, 2008). 

Sutardi, et. al (2001) menyatakan bahwa bahan organik berkaitan erat 

dengan bahan kering karena bahan organik merupakan bagian terbesar dari bahan 

kering. Tinggi rendahnya konsumsi bahan organik akan dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya konsumsi bahan kering. Peningkatan konsumsi pakan bagi ternak 

selaras dengan meningkatnya kualitas dan kecernaan pakan yang diberikan, 

sedang kecernaan pakan tergantung dari kandungan serat yang tidak mampu 
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dimanfaatkan oleh ternak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar komponen 

bahan kering terdiri dari komponen bahan organik, perbedaan keduanya terletak 

pada kandungan abunya (Murni, et. al.,2012). 

Cakra et al. (2005) menyatakan bahwa bahan organik berkaitan erat 

dengan bahan kering. Sebagaimana diketahui bahwa bahan organik merupakan 

bagian terbesar dari bahan kering, sehingga jumlah konsumsi bahan organik 

sangat ditentukan oleh jumlah konsumsi bahan kering pakan. 

Mathius et al. (1991) dalam jurnal Susantidan Marhaeniyanto (2014) 

menyatakan bahwa banyaknya bahan kering yang dikonsumsi akan 

mempengaruhi besarnya nutrien yang dikonsumsi. Oleh karena itu apabila bahan 

kering yang dikonsumsi semakin banyak maka konsumsi bahan organik juga 

meningkat begitu pula sebaliknya.  

Hidayat dan Akbarillah (2009) menyatakan bahwa palatabilitas hijauan 

pakan dipengaruhi beberapa faktor, seperti: kandungan zat gizi dan material lain 

seperti racun, aroma, dan bahan lain. Suplementasi ekstrak Sapindus rarak dan 

Allium sativum mampu mempengaruhi tingkat konsumsi bahan kering dan 

konsumsi bahan organik pada pakan kambing perah yang tercukupi selenium dan 

chromium organik serta zink-lysinat. Peningkatan konsumsi bahan kering dan 

konsumsi bahan organik tersebut kemungkinan disebabkan oleh peningkatan 

aktivitas mikroba rumen dalam mencerna pakan (Yuhana,et. al., 2012). 

Muhtarudin dan Liman (2006) menyatakan semakin tinggi konsumsi bahan 

kering, semakin meningkat konsumsi bahan organik, dan semakin tinggi peluang 

nutrisi yang dapat dimanfaatkan ternak untuk produksi.    
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Suharti, et. al., (2009) yang menyatakan bahwa saponin merupakan agen 

defaunasi yang banyak digunakan dalam beberapa penelitian. Pemberian saponin 

pada level 2,5% dalam pakan dapat menurunkan palatabilitas karena rasanya yang 

pahit.  

Berdasarkan penelitian (Yuhana et. al., 2012) Penggunaan ekstrak 

Sapindus rarak pada taraf 0,325% dari pakan yang tercukupi mineral mikro (R3) 

mampu meningkatkan konsumsi bahan kering 15,9% dan konsumsi bahan organik 

26,9% (60,05 ± 0,44 vs 51,81 ± 0,10; 44,79 ± 0,73 vs 35,30 ± 0,24; R3 vs R0 

P<0,01). Hal tersebut menunjukan bahwa saponin dalam Sapindus rarak diduga 

mampu menekan populasi protozoa (Suharti et al., 2009) sehingga meningkatkan 

populasi bakteri pendegradasi serat dan memberikan pengaruh yang nyata dalam 

meningkatkan konsumsi bahan kering dan konsumsi bahan organik. 

2.4. Kecernaan Bahan Organik 

Kecernaan bahan organik dalam saluran pencernaan ternak meliputi 

kecernaan zat-zat makanan berupa komponen bahan organik seperti karbohidrat, 

protein, lemak, dan vitamin. Bahan-bahan organik yang terdapat dalam pakan 

tersedia dalam bentuk tidak larut, oleh karena itu diperlukan adanya proses 

pemecahan zat-zat tersebut menjadi zat-zat yang mudah larut. Faktor yang 

mempengaruhi kecernaan bahan organik adalah kandungan serat kasar dan 

mineral dari bahan pakan. Kecernaan bahan organik erat kaitannya dengan 

kecernaan bahan kering, karena sebagian dari bahan kering terdiri dari bahan 

organik (Ismail, (2011). Purnomo (2006) juga menyatakan bahwa tinggi 
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rendahnya nilai kecernaan bahan kering pakan akan berpengaruh terhadap tingkat 

kecernaan bahan organiknya. 

Menkee dan Steingass (1988) dalam jurnal Susanti dan Marhaeniyanto 

(2014) menyatakan bahwa produksi gas yang dihasilkan merupakan hasil proses 

fermentasi yang terjadi di dalam rumen dan dapat menggambarkan banyaknya 

bahan organik yang dapat dicerna oleh mikroba rumen. Produksi gas yang 

dihasilkan pada dasarnya merupakan refleksi dari banyaknya energi yang 

dihasilkan dari proses fermentasi. Tingginya produksi gas pada daun tanaman 

seiring dengan menigkatnya kandungan bahan organik.  

McDonald et al. (2011) yang  menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecernaan antara lain kandungan pakan, komposisi ransum, proses 

pengolahan pakan, level pemberian pakan, serta faktor ternak. Faktor lain yang 

diduga menyebabkan perbedaan nilai kecernaan bahan organik adalah degradasi 

protein ransum. Degradasi protein pakan akan mempengaruh fermentasi di dalam 

rumen dan akan mempengaruhi efisiensi penyerapan nutrien pula (Gabler dan 

Heinrichs 2003). 

Tanin mengikat protein dengan ikatan hidrogen yang sensitif terhadap 

perubahan pH. Tanin kondensasi akan berikatan stabil pada pH 4–7 di dalam 

rumen, sedangkan pada pH yang ekstrim ikatan tanin dengan protein akan 

terlepas, yaitu pada pH kurang dari 3 yaitu didalam abomasum (El-Wazyriet al., 

2007) dan pH lebih dari 7 yaitu di dalam intestinum (Perez-Maldonadoet al., 

1995; Diaz-Hernandezet al., 1997cit.Andrabi, 2005). Diharapkan tanin mampu 
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melindungi protein dari degradasi dalam rumen, namun masih dapat di-

manfaatkan bagi ternak pada saluran pencernaan.  

Minet al., (2000), yang menyatakan bahwa kehadiran tanin dalam rumen 

berpengaruh negatif terhadap kecernaan dengan menurunkan kemampuan 

degradasi mikrobarumen dan pelarutan protein. Widyobroto et al., (2007) 

menyatakan Taninmembentuk ikatan kompleks dengan protein, karbohidrat 

(selulosa, hemiselulosa, danpektin), mineral, vitamin dan enzim mikroba di dalam 

rumen Kompleks ikatan tanin dengan protein dapat terlepas pada pH rendah di 

dalam abomasum sehingga protein dapat didegradasi oleh enzim pepsin dan asam-

asam amino yang dikandungnya dapat dimanfaatkan oleh ternak (Jayanegara et 

al., 2008). 

Tanin selain berfungsi sebagai agen defaunasi juga berfungsi memproteksi 

protein pakan. Tanin mempunyai kelemahan dalam fungsinya sebagai agen 

defaunasi karena gugus fenol pada tanin juga mempunyai sifat antibakteri. Bakteri 

gram positif sensitif terhadap polifenol tertentu (Smithet al., 2003), padahal 

beberapa bakteri pencerna serat termasuk bakteri gram positif. Pemberian tanin 

dalam dosis yang tinggi akan menurunkan kecernaan serat didalam rumen. 

Kombinasi tanin dan saponin diharapkan mampu berperan sebagai agen defaunasi 

karena potensial menekan pertumbuhan protozoa akan tetapi tidak menurunkan 

palatabilitas dan menekan bakteri selulolitik (Wahyuni,et. al., 2014). 

Diaz et al. (1993) melaporkan bahwa tepung buah Sapindus saponaria 

yang mengandung saponin mampu berperan sebagai agen defaunasi yang secara 

signifikan menurunkan populasi protozoa sampai 84% serta meningkatkan total 
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bakteri, bakteri selulolitik, kapang, dan tingkat kecernaan bahan kering.  

Peningkatan populasi bakteri mengakibatkan terjadinya peningkatan 

fermentabilitas pakan. 

Menurut Wahyun,et. al., (2014) sifat predator protozoa terhadap bakteri 

merupakan kerugian dalam sistem pencernaan dalam rumen.  Protozoa memangsa 

bakteri untuk memenuhi kebutuhan asam amino dalam sintesis protein selnya.  

Protozoa cenderung tertahan di dalam rumen dan kurang memberikan kontribusi 

terhadap protein mikroba di usus halus.  Protozoa juga merupakan inang bagi 

sebagian bakteri metanogen.  Bakteri metanogen memanfaatkan gas H2 yang 

diproduksi protozoa untuk dikonversi menjadi CH4 dengan bantuan CO2. 

Pengendalian populasi protozoa diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan 

bakteri rumen sehingga dapat meningkatkan aktivitas fermentasi pakan dalam 

menyediakan suplai protein yang berasal dari protein mikroba.  

Hu, et al., (2005) dalam penelitiannya membuktikan bahwa efek 

penambahan ekstrak saponin dari teh (0,2-0,4 mg/ml) dapat menurunkan populasi 

protozoa cairan rumen.  Menurut Makkar (2003) tanin juga dapat digunakan 

sebagai agen defaunasi yang akan menurunkan populasi protozoa.  Penurunan 

populasi protozoa ini berpengaruh terhadap peningkatan populasi bakteri karena 

protozoa merupakan predator yang memangsa bakteri dalam memenuhi 

kebutuhan proteinnya.  

Berdasarkan penelitian Wahyuni, et. al., (2014) penurunan populasi 

protozoa terendah terjadi pada pakan dengan penambahan kombinasi tanin 1% 

dan saponin 0,6%. Kemudian diikuti pakan dengan penambahan kombinasi tanin 
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0,5% dan saponin 0,9% dan pakan dengan penambahan kombinasi tanin 1,5% dan 

saponin 0,3%. Penurunan jumlah populasi protozoa ini jauh lebih besar dibanding 

pada pakan dengan penambahan tanin atau saponin saja.  Hal ini membuktikan 

bahwa penambahan kombinasi saponin dan tanin mampu memperkuat fungsi 

sebagai agen defaunasi. Populasi bakteri meningkat pada pakan dengan perlakuan 

penambahan tanin dan saponin. Proses defaunasi menyebabkan peningkatan total 

bakteri didalam rumen, karena pengurangan populasi protozoa berarti mengurangi 

predator bakteri. 

2.5. Suplementasi Daun Kembang Sepatu 

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 kandungan 

metana dalam proses fermentasi rumen (Bact et al., 2005). 

Terdapat beberapa hijauan pohon leguminosa dan non leguminosa yang 

dapat memberikan kontribusi penting sebagai pakan suplemen untuk memperkaya 

kualitas pakan ternak. Beberapa hijauan leguminosa pohon dan semak pada 

umumnya mempunyai kandungan protein yang tinggi (20-30%BK) (Leng, 1997). 

Pada akhir-akhir ini terjadi peningkatan ketertarikan untuk menggunakan hijuauan 

bukan leguminosa seperti hijuan murbei sebagai sumber pakan ternak ruminansia. 

Ketertarikan ini antara lain disebabkan oleh potensi produksi hijauan, palatabilitas 

dan nilai nutrisinya (Sanchez, 2002). Tanaman murbei tersebar di seluruh dunia 

dan dapat bertahan pada berbagai kondisi iklim. Tanaman murbei dapat hidup 
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pada iklim tropis, sub tropis maupun iklim temperate sehingga murbei dapat 

dianggap sebagai tanaman universal karena kemampuannya tumbuh dimana saja 

pada berbagai iklim yang bervariasi (Dattaet al., 2002). 

Hasil penelitian Amalo (1996) perlakuan daun gliricida 2,5% dan daun 

kembang sepatu 7,5% dalam blok Suplemen Pakan memberikan total konsumsi 

bahan kering yang lebih tinggi. Diduga adanya peranan saponin dalam daun 

kembang sepatu yang membunuh sebagian protozoa, sehingga populasi bakteri 

dalam rumen lebih banyak. Populasi bakteri dalam rumen yang lebih banyak ini 

memungkinkan untuk mencerna pakan berserat yang lebih banyak. 

Bakteri gram positif sensitif terhadap polifenol tertentu (Smith et al., 2003) 

padahal beberapa bakteri pencerna serat termasuk bakteri gram positif.  Pemberian 

tanin dalam dosis yang tinggi akan menurunkan kecernaan serat di dalam rumen 

(Wahyuni, et. al., 2014). 

Menurut Wina et al., (2005) penambahan 0,4-1,2% saponin dari ampas teh 

secara in vitro mampu menurunkan jumlah protozoa dan meningkatkan proporsi 

propionat. Apabila populasi protozoa yang ada di dalam rumen ditekan 

jumlahnya, maka akan terjadi perubahan keragaman/komposisi mikroba rumen 

dan diharapkan terjadi modifikasi fermentasi rumen (Suharti, et. al., 2009). 

Penelitian Widyawati, et. al., (2017), kambing kacang jantan dengan bobot 

badan 13,68 + 1,55 kg sebanyak 16 ekor dibagi dalam dua perlakuan terdiri dari 

delapan ekor untuk setiap perlakuan sebagai ulangan. Adapun perlakuan yang 

diberikan adalah P1: 40% jerami kacang tanah + 50% konsentrat + 10% daun 

kembang sepatu dan P2: 40% rumput raja (RR) + 50% konsentrat + 10% daun 
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kembang sepatu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan daun 

kembang sepatu dalam pakan dengan hijauan jerami kacang tanah menghasilkan 

konsumsi pakan 20,19% lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan pemberian rumput 

raja. Sementara itu, penggunaan jerami kacang tanah menghasilkan peningkatan 

konsumsi bahan organik sebesar 16,85% dan serat kasar sebesar 25,54% 

dibandingkan dengan rumput raja. 

2.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian tentang Pengaruh Suplementasi Daun Kembang Sepatu (H. 

rosa sinensis L.) pada Limbah Pertanian terhadap Konsumsi dan Kecernaan 

Bahan Organik Kambing Peranakan Ettawa (PE) yaitu diduga suplementasi daun 

kembang sepatu pada limbah pertanian dapat mempengaruhi tingkat konsumsi 

dan kecernaan bahan organik. 


