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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing PE (Peranakan Etawa) 

 Klasifikasi kambing menurut Davendra dan Mcleroy (1982) adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animals 

Phylum : Chordata 

Group : Cranita (Vertebrata) 

Class : Mammalia 

Order : Artiodactyla 

Sub-Order : Ruminantia 

Famili : Bovidae 

Sub Famili : Caprinae 

Genus : Capra atau Hemitragus 

Spesies :- Capra hircus 

   - Capra ibex 

   - Capra caucasica 

      - Capra pyrenaica 

  - Capra falconeri 

 Mulyono dan Sarwono (2010) menyatakan kambing peranakan etawa (PE) 

merupakan hasil persilangan antara kambing etawa dari India dengan kambing 

kacang yang penampilannya mirip etawa tetapi lebih kecil. Kambing 

peranakanetawa (PE) memiliki dua kegunaan, yaitu sebagai penghasil susu 

(perah) dan kambing potong. 
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 Karakteristik kambing PE adalah kuping menggantung ke bawah dengan 

panjang 18-19 cm, tinggi badan antara 75-100 cm, bobot 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 bulu panjang hanya pada bagian paha belakang. Warna bulu kambing 

PE terdiri atas kombinasi coklat sampai hitam atau abu-abu dan muka cembung 

(Tanius, 2003). Subandriyo (1995) menyatakan bahwa ciri khas kambing 

Peranakan Etawa(PE) antara lain sebagai berikut: 

1. Memiliki bentuk muka cembung melengkung dan dagu berjanggut 

2. Telinga panjang, lembek menggantung dan ujungnya agak berlipat 

3. Ujung tanduk agak melengkung, tubuh tinggi, pipih, bentuk garis 

4. Punggung mengombak ke belakang 

5. Bulu tumbuh panjang di bagian leher, pundak, punggung dan paha 

6. Bulu panjang dan tebal  

7. Warna bulu ada yang tunggal putih, hitam dan coklat, tetapi jarang ditemukan. 

 Kebanyakan terdiri dari dua atau tiga pola warna, yaitu belang hitam, dan 

belang coklat. Kambing yang ada di Indonesia dan dinyatakan sebagai kambing 

asli Indonesia adalah: (1) Kambing Kacang, (2) Kambing Peranakan Ettawa (PE), 

merupakan tipe dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan susu; (3) Kambing 

Marica, terdapat di provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kambing asli Indonesia 

dan tipe pedaging, menurut laporan FAO kambing ini sudah termasuk kategori 

langka dan hampir punah (endangered); (4) Kambing Samosir, kambing ini 

dipelihara di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, provinsi Sumatera Utara; (5) 
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Kambing Muara, merupakan tipe pedaging dijumpai di daerah Kecamatan Muara, 

Kabupaten Tapanuli Utara propinsi Sumatera Utara; (6) Kambing Kosta, lokasi 

penyebaran di sekitar Jakarta dan propinsi Banten. (7) Kambing Gembrong, 

berasal dari daerah kawasan Timur Pulau Bali terutama di Kabupaten 

Karangasem; dan (8) Kambing Benggala (Pamungkas dkk., 2008). 

2.2 Retensi Nitogen 

 Prihantini (1997) menyatakan bahwa retensi N dihitung untuk mengetahui 

N yang tertinggal di dalam tubuh ternak yang diasumsikan akan dimanfaatkan 

ternak untuk sintesis protein di dalam tubuhnya. Protein merupakan sumber 

nitrogen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan otot, produksi susu, 

ketahanan akan penyakit, reproduksi dan pemeliharaan tubuh. Protein adalah 

bagian yang paling mahal dari ransum dan biasanya bervariasi antara 12 sampai 

16 persen dari jatah bahan kering tergantung pada dua faktor utama : (1) tahap 

fisiologis hewan (hamil, menyusui, pertumbuhan) dan (2) kualitas hijauan. Urea 

dan nitrogen non-protein lainnya dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme dari 

rumen untuk menghasilkan protein mikroba, yang merupakan sumber nitrogen 

untuk hewan inang (Solaiman, 2006).  

 Salah satu cara untuk mengetahui komposisi hijauan dan level konsentrat 

yang baik digunakan neraca nitrogen sebagai indikator utama.  Keseimbangan 

nitrogen dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan protein untuk hidup 

pokok, pertumbuhan dan produksi serta untuk mengetahui kualitas protein atau 

nilai biologis protein pakan. Besarnya neraca nitrogen menunjukkan keefektifan 

penggunaan nitrogen oleh ternak. Neraca nitrogen juga menunjukkan status nutrisi 
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ransum ternak sehingga diketahui nitrogen dalam ransum yang diberikan tersebut 

cukup memenuhi kebutuhan atau harus merombak jaringan tubuhnya untuk 

memenuhi kebutuhannya. Semakin positif neraca nitrogen pada ternak yang 

sedang tumbuh, maka neraca nitrogen semakin bagus (Saskara Dkk., 2015). 

 Van Soest (1994) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi N feses 

adalah N tercerna dan efisiensi penggunaan N dalam rumen. Jadi dengan semakin 

sedikit N feses maka N tercerna semakin meningkat dan penggunaan N semakin 

efisien. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran nitrogen melalui feses 

adalah bobot badan ternak, konsumsi bahan kering, kandungan serat kasar, energi 

dan protein ransum serta proses pencernaan serta tipe makanan yang dikonsumsi 

dan tipe saluran pencernaan (Pond et al.,1995). Kandungan protein kasar (N) pada 

urin dapat berasal dari sisa pembakaran protein tubuh yang menghasilkan urea 

darah atau derivat purin yang berasal dari mikroba yang diserap dalam saluran 

pencernaan dan mengalami metabolisme di dalam sel tubuh (McDonald et al., 

1988). Tillman et al. (1991) menyatakan N urin berasal dari ammonia yang 

dihasilkan dari degradasi protein ransum oleh mikroba rumen yang berlebih dan 

diserap oleh dinding rumen menuju hati melalui aliran darah dan diubah menjadi 

urea yang dikeluarkan bersama urin. 

2.3 Hemoglobin Darah 

 Hemoglobin (Hb) adalah protein yang mempunyai daya gabung dengan 

oksigen dan membentuk oxyhemoglobin di dalam sel darah merah, melalui fungsi 

ini oksigen dibawa dari paru-paru ke jaringan-jaringan tubuh. Hemoglobin (Hb) 

yang normal untuk ternak kambing 8-14 gr/100 ml darah (Hariono, 1980). 
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 Sintesa pembuatan hemoglobin diperlukan 3 bagian utama yaitu 

protoforfirin tipe III, globin dan mineral Fe. Protoforfirin merupakan isomer yang 

penting dalam membentuk hemoglobin. Profirin tereduksi atau protobilinogen 

merupakan zat antara dalam biosintesis protoforfirin. Penggabungan Protoforfirin 

dengan Fe disebut heme, yang terjadi didalam mitokondria. Kemudian globin 

merupakan protein khusus yang dihasilkan didalam mekanisme sintesa protein 

(Cantarrow dan Tamper, 1962). 

 Menurut Raguati dan Rahmatanang (2012), ternak yang sehat mendapat 

nutrisi yang cukup dapat terlihat dari gambaran darahnya yaitu jumlah eritrosit, 

kadar hemoglobin, dan nilai hematokrit yang stabil atau  normal. Menurut Weiss 

dan Wardrop (2010), jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, dan nilai hematokrit 

normal pada kambing berkisar antara 8-18 x 106/μL, 8-12 g/dL, dan 22-38%. 

Piccione dkk. (2009), menyatakan bahwa umur dan lingkungan berpengaruh 

terhadap gambaran darah Tibbo dkk. (2004), menyatakan  bahwa gambaran darah 

pada beberapa spesies hewan dipengaruhi oleh jenis kelamin, ras, kualitas pakan, 

dan manajemen pemeliharaan. 

2.4 Metabolisme Nitrogen 

 Metabolisme merupakan sejumlah proses yang meliputi proses sintesa 

(anabolisme) dan perombakan (katabolisme) dalam protoplasma sel organisme 

hidup, proses ini menyangkut perubahan-perubahan kimia dalam sel hidup, 

dimana energi disediakan untuk beberapa fungsi penting, dan produk metabolisme 

diasimilasikan untuk perbaikan dan sintesa jaringan baru atau produksi 

(McDonald et al., 2002). 
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 Hidrolisis molekul protein di dalam reticulo-rumen dilakukan oleh adanya 

aktivitas enzim yang disekresi oleh mikroba di dalam kompartmen tersebut. 

Degradasi protein melibatkan aktivitas enzim protease, peptidase dan deaminase 

yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Bakteri proteolitik pada kambing mencakup 

sekitar 12-38% total populasi mikroba rumen (Solaiman dan Owens 2010). 

Gambar 2.1 Metabolisme Senyawa Nitrogen dalam Rumen (Tillman et al.,  

1991). 
 

 Konsentrasi amonia dalam rumen tergantung pada kelarutan dan jumlah 

protein pakan. Protein pakan yang didegradasi menjadi asam amino akan 

mengalami proses deaminasi menjadi asam organik, CO2 dan NH3. NH3 yang 

dihasilkan dapat diubah menjadi protein mikroba kemudian akan mengalir ke 

abomasum, usus halus dan hati. NH3 yang masuk ke dalam hati diubah menjadi 

urea, urea yang dihasilkan sebagian akan masuk kembali ke dalam rumen melalui 



 

11 

 

saliva ataupun dinding rumen dan sebagian lagi akan diekresikan melalui urin 

(Annison et al., 2002). 

2.5 Konsumsi Nitrogen 

 Voluntary feed intake (tingkat konsumsi) adalah jumlah pakan yang 

dikonsumsi apabila bahan pakan tersebut diberikan adlibitum. Konsumsi ransum 

merupakan faktor yang penting untuk menentukan kehidupan pokok dan produksi 

ternak, karena dengan mengetahui tingkat konsumsi ransum maka akan dapat 

ditentukan kadar suatu zat makanan dalam ransum guna memenuhi kebutuhan 

hidup pokok dan produksi ternak (Preston,1987). 

 Sumber protein ternak ruminansia berasal dari protein makanan yang 

selamat dari degradasi dalam rumen dan protein mikroba yang terbentuk dalam 

rumen. Penyediaan protein ransum sangat penting untuk memenuhi kebutuhan 

hidup pokok dan produksi. Protein pakan yang dikonsumsi ruminansia tidak 

seluruhnya didegradasi oleh mikroba rumen, sebagian protein pakan lolos ke 

dalam usus halus bersama protein mikroba dan protein endogen (Kempton et al., 

1977). 

2.6 Daun Kembang Sepatu dan Potensi Sebagai Bahan Pakan 

 Klasifikasi kedudukan tanaman bunga kembang sepatu dalamsistematika 

tumbuhan menurut Lawrence (1951) adalah:  

Kingdom : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Class : Dicotyledonae  
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Ordo : Malvales  

Family : Malvaceae  

Genus : Hibiscus  

Species : Hibiscus rosa-sinensis L.  

 Bunga sepatu (Hibiscus rosasinensis 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 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). 

 Daun kembang sepatu memiliki kandungan flavonoid, kalsium oksalat, 

taraxeryl acetate, peroksidase, tanin, terpenoid dan saponin Dalimartha, (2006). 

Daun, bunga, dan akar kembang sepatu mengandung flavonoida. Di samping itu 

daunnnya juga mengandung saponin dan polifenol, bunga mengandung saponin 

dan polifenol, akarnya juga mengandung tanin, saponin, skopoletin, cleomiscosin 

A, dan cleomiscosin C (Harborne,1996). Baik daun dan bunga dari kembang 

sepatu memiliki senyawa bioaktif saponin. Oleh sebab itu, menurut Sutardi (1980) 

kembang sepatu dapat dijadikan agensia defaunasi dari populasi protozoa. 

Disamping itu Despal (1993) dalam Widyawati (2017) menyatakan daun 

kembang sepatu juga mengandung nutrien 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%. 
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 Saponin bersifat toksik pada ternak babi, tetapi ternak ruminansia dapat 

mentoleransi saponin karena adanya mikroba rumen. Pada tenak ruminansia, 

saponin berpotensi sebagai agen defaunasi dalam manipulasi proses fermentasi di 

dalam rumen. Penggunaannya sebagai agen defaunasi karena protozoa dianggap 

predator bakteri sehingga keberadaab protozoa dapat menurunkan populasi bakteri 

dan suplai protein mikroba ke organ pasca rumen. Penggunaan saponin yang 

ditambahkan ke dalam ransum dapat menurunkan populasi protozoa rumen secara 

parsial atau keseluruhan (Wiseman dan Cole,1990). 

 Rizal et al. (2014) menyatakan jika populasi protozoa dalam rumen 

ditekan jumlahnya dapat menyebabkan terjadinya perubahan komposisi mikroba 

rumen yang mengarah pada dominasi bakteri rumen pendegradasi serat, sehingga 

pemanfaatan pakan akan meningkat. Penurunan populasi protozoa dapat dicapai 

dengan menggunakan senyawa saponin. 

 Kandungan nutrisi ransum yang disuplementasi dengan  beberapa jenis 

hijauan pakan menurut penelitian Dinda, (2012) disajikan pada tabel 1 : 

Tabel 1. Kandugan Nutrisi Berbagai Hijauan Bahan Pakan 

Nutrien 
K H KH AT DKS 

(% BK) 

Abu 14,65 6,43 9,27 14,28 10,48 

Protein Kasar 15,43 14,58 14,92 22,28 19,91 

Lemak Kasar 8,57 2,64 5,01 1,76 2,73 

Serat Kasar 6,49 25,37 17,82 16,78 13,43 

BETN 54,86 50,98 52,53 44,90 58,45 

TDN 76,67 61,91 67,81 69,04 68,29 

Keterangan : 
1) K=Konsentrat, H= Hijauan (Rumput Gajah), AT= Ampas Teh, DKS= Daun     Kembang 

Sepatu  

2) Analisa proksimat Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi, Dramaga Bogor 

(2011). 
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 Sedangkan menurut Susanti dan Marhaeyanto (2014) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kandungan nutrisi daun kembang sepatu adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2. Kandungan BK, BO, PK, SK, LK, BETN, NDF dan ADF dari 4 tanaman 

Nama 

Tanaman 

BK BO PK SK LK BETN NDF ADF 

(%) 

Bunga 

sepatu 

17,36 85,77 24,23 15,87 5,85 39,82 50,74 40,67 

Dadap   22,79 88,86 29,01 25,39 3,25 31,22 50,71 33,39 

Gamal 21,09 90,72 26,91 20,98 3,97 38,86 38,33 25,85 

Kaliandra  35,67 93,70 23,67 19,50 4,13 46,60 34,49 31,65 

Keterangan : Berdasarkan 100% BK, analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

2.7 Saponin  

 Saponin didefinisikan sebagai senyawa aktif permukaan yang kuat dan 

menimbulkan busa bila dikocok dalam air dan dapat menyebabkan hemolisis sel 

darah merah sehingga dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk 

busa dan menghemolisis darah. Saponin diambil dari kata latin sapo yang berarti 

sabun. Fungsi dalam tumbuhan tidak diketahui, diduga sebagai bentuk 

penyimpanan karbohidrat atau merupakan waste product dari metabolisme 

tumbuhan yang dapat berguna untuk melindungi tumbuhan tersebut dari predator 

(Robinson, 1995). 

 Sifat-sifat saponin antara lain berasa pahit, berbusa dalam air, mempunyai 

sifat detergen yang baik, mempunyai aktivitas hemolisis (merusak sel darah 

merah) dan tidak beracun bagi hewan berdarah panas (Firmansyah, 2005).  

 Saponin dapat meningkatkan penyerapan gizi dalam usus karena dalam 

konsentrasi rendah dapat meningkatkan permeabilitas sel-sel mukosa usus 

(Tarmudji, 2004). Saponin memiliki diversifikasi struktur yang luas dan senyawa-
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senyawa saponin tertentu dengan sifat surfaktan dapat menyebabkan lisis pada 

dinding sel protozoa, sehingga dapat digunakan untuk defaunasi protozoa. 

Saponin ada pada seluruh tanaman dengan konsentrasi tinggi pada bagian-bagian 

tertentu, dan dipengaruhi oleh varietas tanaman dan tahap pertumbuhan. 

Berdasarkan struktur kimia, saponin dikelompokkan menjadi tiga kelompok 

utama yaitu glycosal steroid, steroid alkaloid dan saponin triterpenoid (Wina et 

al., 2005). 

2.8 Tanin 

 Tanin terdiri atas dua kelompok, yaitu condensed tannin (tanin padat) dan 

hydrolizable tannin (tanin yang dapat dihidrolisis). Kelompok condensed tannin 

merupakan tipe tanin yang terkondensasi, tahan terhadap degradasi enzim, tahan 

terhadap hidrolisis asam, dimetilasi dengan penambahan metionin, sering 

strukturnya kompleks dan banyak dijumpai dalam biji-bijian sorgum. Condensed 

tannin diperoleh dari kondensasi flavonoid seperti katekhin dan epikatekhin, tidak 

mengandung gula dan mengikat protein sangat kuat sehingga menjadi rusak. 

Tannin hydrolizable merupakan tannin yang mudah terhidrolisis oleh asam-asam 

alkali serta enzim, menghasilkan glukosa dan asam aromatik yaitu asam galat dan 

asam ellagat, yang terdiri atas residu gula-gula (Widodo, 2007). 

 Tanin mempunyai kemampuan mengendapkan protein, karena 

tanin mengandung sejumlah kelompok fungsional ikatan yang kuat dengan 

molekul protein dan menghasilkan ikatan silang yang besar dan kompleks yaitu 

protein tanin. Tiga mekanisme reaksi antara tanin dengan protein sehingga terjadi 

ikatan yang cukup kuat antara ke duanya, yaitu :1) Ikatan hidrogen dengan gugus 
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OH pada tanin dan gugus reseptornya, 2) Ikatan ion antara gugus anion pada tanin 

dengan gugus kation pada protein dan 3) Ikatan cabang kovalen antara quinon dan 

bermacam-macam gugus reaktif pada protein. Ikatan-ikatan tersebut 

menyebabkan tanin akan segera mengikat protein pakan dalam saluran pencernaan 

dan menyebabkan pakan menjadi sulit dicerna oleh enzim-enzim pencernaan. 

Interaksi tanin dengan protein dalam ludah (saliva) dan glikoprotein dalam mulut 

menyebabkan rasa mengkerut 8  (menyempit) pada mulut (Widodo, 2007). 

2.9 Pakan Komplit 

 Pakan komplit merupakan pakan yang mengandung nutrien yang cukup 

dalam memenuhi kebutuhan ternak pada berbagai 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. 

Semua bahan pakan tersebut, baik hijauan (pakan kasar) maupun konsentrat 

dicampur menjadi satu. Pembuatan pakan komplit berbahan limbah pertanian dan 

limbah industri pertanian merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah 

ketidakontinyuan penyediaan bahan pakan untuk ruminansia (Purbowati dkk, 

2007). 

 Menurut Fachiroh dkk (2012) menyatakan bahwa pakan komplit dapat 

disusun dari bahan campuran limbah agroindustri, limbah pertanian yang belum 

dimanfaatkan optimal sehingga ternak tidak perlu diberi hijauan. Pakan komplit 

(total mixed ration) merupakan suatu strategi pemberian pakan yang telah lama 

diterapkan, khususnya pada industri sapi perah. Penggunaan pakan komplit pada 

sapi yang sedang laktasi memang sangat relevan untuk memudahkan pemenuhan 
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kebutuhan nutrisi (terutama energi) yang sangat tinggi, dan pada saat yang sama 

mampu menyumbang kebutuhan serat (NDF) yang sangat penting bagi stabilisasi 

ekosistem rumen. Selain itu, pakan komplit juga lebih menjamin meratanya 

distribusi asupan harian ransum, agar fluktuasi kondisi ekosistem di dalam rumen 

diminimalisir Tajaj et al., (2007). 

2.10 Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian tentang Pengaruh Suplementasi Daun Kembang 

Sepatu Hibiscus rosa sinensis L. pada pakan komplit berbasis limbah pertanian 

terhadap retensi nitogen dan nilai hemolobin kambing PE yaitu diduga 

suplementasi daun kembang sepatu pada pakan komplit dapat mempengaruhi 

retensi nitrogen dan gambaran hemoglobin darah kambing PE. 


