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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kambing Peranakan Etawa (PE) 

Kambing merupakan jenis ruminansia kecil yang memiliki tingkat 

pemeliharaan lebih efesien dibandingkan domba dan sapi. Kambing dapat 

mengkomsumsi bahan kering sebesar 5-7% dari berat badan, sedangkan pada sapi 

hanya 2-3% dari berat badannya. Ternak kambing yang dipelihara peternak 

umumnya merupakan ternak lokal. Kambing lokal yang berkembang biak dengan 

baik di Indonesia yaitu seperti kambing PE. Kambing PE merupakan kambing 

hasil persilangan antara kambing Etawa (asal India) dengan kambing Kacang. 

Kambing ini tersebar hampir di seluruh Indonesia.  Penampilannya mirip kambing 

Etawa, tetapi lebih kecil. Menurut Sutama et al. (1995), kambing PE memiliki 

pertumbuhan relatif lambat, yaitu sekitar 30-65 g/hari dan bobot hidup pada umur 

satu tahun baru mencapai sekitar 14-17 kg (Sutama, 1996), dengan produksi susu 

sekitar 1,5 – 2 liter per hari (Batubara, 2007). 

Karakteristik kambing PE adalah telinga 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, sedangkan 

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).  Kambing PE merupakan kambing tipe 
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dwiguna, yaitu sebagai penghasil daging dan susu (Purnomo et al., 2006).  

Kambing PE muda atau lepas sapih  merupakan bakalan yang dapat digunakan 

sebagai bibit yang dapat menghasilkan susu atau ternak penghasil daging, pada 

fase tersebut kebutuhan pakannya (kualitas dan kuantitas) harus dicukupi dengan 

tujuan untuk memacu pertumbuhan agar dapat mencapai bobot badan yang 

maksimal saat dikawinkan atau dipotong sesuai dengan tingkat biologisnya.  Anak 

kambing masa lepas sapih tidak tergantung pada konsumsi susu induk, sehingga 

pertambahan bobot badan cempe sangat tergantung pakan yang dikonsumsi.  

Sudrajat (2000) melaporkan pertumbuhan kambing PE lepas sapih 45,36-

48,45 g/ekor/hari. Hasil penelitian Setiawan dan Tanius (2005) bahwa 

pertambahan bobot badan harian (PBBH) cempe PE lepas sapih umur 120-200 

hari untuk jantan sebesar 137,5 g/ekor/hari dan betina 100 g/ekor/hari.  Kambing 

PE lepas sapih dengan bobot hidup awal 13,50±2,14 kg memiliki pertambahan 

bobot hidup berkisar antara 50-136 g/ekor/hari (Toharmat et al., 2006).  Menurut 

Aka (2012), kambing PE lepas sapih dapat mengkonsumsi protein kasar (PK) 

sebesar 15,92 g/ekor/hari atau 15,49% dari konsumsi BK, sedangkan konsumsi 

TDN mencapai 54,62 g/ekor/hari atau 58,01% dari konsumsi BK. 

 

2.2. Pakan Ternak Ruminansia 

Pakan ruminansia pada umumnya terdiri atas hijauan dan konsentrat. 

Hijauan adalah bagian material dari tanaman terutama rumput dan legume 

(kacang-kacangan) yang mengandung serat kasar (SK) 18% atau yang dapat 

digunakan sebagai pakan (Hartadi et al., 1997).  Konsentrat untuk kambing 
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umumnya disebut sebagai pakan penguat atau bahan baku pakan yang memiliki 

kandungan SK kurang dari 18% dan mudah dicerna (Murtidjo, 1993).  Pakan 

penguat adalah bahan pakan yang mengandung SK kurang dari 18%, banyak 

mengandung bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dan sangat mudah dicerna. 

Termasuk dalam kelompok ini adalah golongan biji-bijian dan hasil sisa 

penggilingan (Tillman et al., 1998). 

Kebutuhan ternak akan pakan dicerminkan oleh kebutuhannya terhadap 

nutrisi.  Jumlah nutrisi setiap harinya sangat tergantung pada jenis ternak, umur, 

fase pertumbuhan, kondisi tubuh dan lingkungan tempat hidupnya serta bobot 

badannya. Selain itu, untuk memperoleh pertumbuhan ternak yang baik perlu 

diperhatikan kandungan zat-zat makanan yang dikandung oleh bahan pakan 

seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin-vitamin, serta air yang 

dibutuhkan ternak (Tomaszewska et al., 1993). 

Nutrien pakan ruminansia yang penting untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya antara lain adalah protein dan energi.  Kebutuhan protein dipengaruhi 

oleh fase pertumbuhan, kebuntingan, laktasi, berat tubuh, umur, kondisi tubuh, 

pertambahan berat, dan rasio protein energi. Ternak yang sedang tumbuh 

membutuhkan energi untuk hidup pokok, pertumbuhan, gerak otot, dan sintesis 

jaringan baru. Pemberian pakan dengan protein dan energi yang melebihi 

kebutuhan hidup pokok, maka kelebihan nutrien pakan tersebut akan digunakan 

untuk pertumbuhan dan produksi.  Kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi 

oleh jumlah konsumsi pakan (Tillman et al., 1998), sehingga pakan yang 

diberikan selama pertumbuhan harus sesuai jumlah yang diperlukan untuk hidup 
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pokok dan jumlah yang diperlukan untuk pembentukan jaringan.  Hasil penelitian 

Mathius at al. (2002) bahwa kambing PE muda yang mendapat pakan perlakuan 

dengan kandungan PK dan energi sebanyak 14,4% BK dan 2,63 Mkal EM/kg BK 

memberikan respon terbaik, dengan pertambahan bobot hidup harian 123 g. 

 

2.3. Pakan Komplit 

Pakan lengkap atau pakan komplit adalah campuran bahan pakan termasuk 

hijauan sumber serat kasar dengan proporsi yang seimbang yang diolah dan 

dicampur menjadi campuran yang seragam dengan kandungan nutrien yang sesuai 

dengan kebutuhan ternak. Menurut Lammers et al. (2003), pakan komplit 

mempunyai pengertian sebagai suatu jenis pakan yang dirancang untuk produk 

komersial bagi ternak ruminansia dan di dalamnya sudah mengandung bahan 

hijauan maupun konsentrat dalam imbangan memadai. Pakan komplit 

mengandung kebutuhan nutrisi yang disesuaikan untuk ternak dan dalam bentuk 

penyediaan yang lebih efektif serta efisien (Romziah et al., 2003).  

Pemberian pakan lengkap dimaksudkan untuk menjaga pH rumen yang 

stabil karena mikrobia dalam rumen dapat tetap dipertahankan terutama pada 

penggunaan konsentrat yang tinggi dalam ransum.  Penggunaan pakan lengkap 

juga dapat meningkatkan konsumsi, menghindari terjadinya penolakan dalam 

porsi tertentu terhadap bahan pakan yang tidak disukai dan mengurangi biaya 

pakan (Hardianto, 2003).  Hasil penelitian Budiarsana et al. (2006) menunjukkan 

bahwa kambing PE muda yang memperoleh pakan komplit tumbuh paling cepat 

(83,3 g/ekor/hari) dibandingakan yang diberi pakan rumput gajah dan konsentrat 
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(66,7 g/ekor/hari) atau jerami padi fermentasi dan konsentrat (57,9 g/ekor/hari). 

Selain itu, nilai konversi pakan kambing yang diberi pakan komplit  lebih bagus 

dibandingkan dengan yang lain yaitu sebesar 8,51. 

Kebutuhan energi dan kapasitas organ cerna secara metabolik pada dasarnya 

membutuhkan jenis pakan dengan konsentrasi nutrisi yang tinggi sebagaimana 

karakteristik pakan komplit.  Taraf  penggunaan pakan komplit yang umumnya 

bersifat kering dapat menimbulkan hypovolemia yang merupakan faktor 

penginduksi rendahnya konsumsi pakan. Namun, hal ini hanya terjadi pada awal 

waktu makan. Total sekresi saliva juga cenderung menurun dengan pemberian 

pakan kering dan berpotensi menimbulkan gangguan metabolik seperti 

parakeratosis, laminitis dan asidosis. Namun hal ini dapat dicegah dengan 

formula pakan yang mengandung rasio roughage (hijauan) atau konsentrat yang 

optimal (Ginting, 2009). 

 

2.4. Keseimbangan Protein dan Energi pada Ternak Ruminansia 

Pengertian keseimbangan dapat dikaitkan dengan hubungan asosiatif-positif 

yaitu pemanfaatan suatu nutrien meningkat ketika dikombinasikan dengan nutrien 

lain pada waktu dan jumlah yang tepat.  Ternak ruminansia merupakan ternak 

yang memanfaatkan mikrobia rumen sebagai pemasok utama protein bagi ternak, 

oleh karena itu diperlukan upaya untuk memaksimalkan produksi mikrobia  dalam 

rumen dengan mengoptimalkan kondisi lingkungan dan rumen, diantaranya 

adalah penyediaan nutrien dalam jumlah, komposisi dan pada waktu yang tepat. 

Kaitannya dengan mikrobia rumen, nutrien yang memiliki peran sentral adalah 
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protein (senyawa N) dan karbohidrat (Ginting, 2005).  Keseimbangan energi dan 

protein menjadi hal penting yang dapat mempengaruhi dinamika proses 

fermentasi mikrobia di dalam rumen (Haryanto, 2012). 

Menurut Purbowati et al. (2007) bahwa konversi pakan domba 

menggunanakan pakan komplit dengan kadar protein 15,09% dan TDN 18,60% 

memperlihatkan hasil yang lebih efisien.  Supriyati et al. (2015) melaporkan 

bahwa peningkatan kandungan PK pakan dari 14% menjadi 18% meningkatkan 

pertambahan bobot badan harian (PBBH) sebesar 34,20% dan memperbaiki rasio 

konversi pakan (RKP) sebesar 25,31% pada kambing betina muda Peranakan 

Etawah. 

Nitrogen yang dibutuhkan untuk sintesis mikrobia rumen adalah dalam 

bentuk NH3, asam amino dan peptida, sedangkan energi untuk sintesis mikrobia 

rumen adalah dalam bentuk adenosine triphosphate (ATP).  Energi dalam bentuk 

asam lemak terbang (volatile fatty acids atau VFA) tidak digunakan dalam sintesis 

mikrobia rumen, melainkan sebagai sumber energi bagi ruminansia.  Hanya VFA 

berantai cabang yang menyediakan kerangka karbon bagi sintesis protein 

mikrobia rumen. Asam lemak terbang berantai cabang (isobutirat, isovalerat, 

valerat dan 2 metilbutirat) berasal dari protein pakan dan protein bakteri melalui 

deaminasi dan dekarboksilasi oksidatif di dalam rumen dari asam amino valin, 

leusin dan isoleusin (Russel, 2002). Sinkronisasi nutrien pada ternak ruminansia 

telah  diungkapkan di awal yaitu penyediaan rumen degradable protein (RDP) 

dan energi dalam bentuk readily available carbohydrate (RAC) ke dalam rumen 

secara bersamaan harus sesuai proporsi yang dibutuhkan oleh mikrobia rumen. 
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Menurut NRC (1981) kebutuhan RDP ternak ruminansia adalah 60,5% dari 

protein kasar, sedangkan menurut Ginting (2005) bahwa kebutuhan RAC ternak 

ruminansia adalah 10-15% dari total bahan. 

Pemanfaatan energi dipengaruhi oleh kualitas pakan yang dikonsumsi, 

termasuk imbangan PK dan  TDN atau energi.  Kebutuhan rasio protein-energi 

pakan lebih besar pada ternak ruminansia muda yang sedang tumbuh dengan 

cepat (Soeparno, 2005).  Rasio protein-energi yang sinkron akan menunjukkan 

efisiensi fermentasi yang optimal, kaitannya dalam hal ini energi pakan yang 

dimanfaatkan untuk proses tersebut akan optimal pula (Ginting, 2005).  Hasil 

penelitian  Nugroho et al. (2013) bahwa imbangan PK dan TDN pakan yang 

berbeda pada pakan tidak memberikan pengaruh terhadap pemanfaatan energi 

domba lokal. Hasil penelitian Purbowati et al. (2013) bahwa pemberian pakan PK 

17% dan TDN 58,60% dengan imbangan 0,20 dapat meningkatkan produksi 

karkas pada kambing jantan lepas sapih.  

 

2.5. Kecernaan Nutrien Pakan 

Kecernaan atau daya cerna merupakan bagian dari nutrien pakan yang tidak 

diekskresikan dalam feses dan diasumsikan sebagai bagian yang diabsorpsi oleh 

ternak (Paramita, 2008). Kecernaan yang tinggi dapat meningkatkan peluang 

nutrien yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas ternak. Kecernaan ransum 

pada ruminansia sangat erat hubungannya dengan jumlah dan aktivitas mikrobia 

dalam rumen (Febrina, 2012). 
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Aktivitas mikrobia rumen sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi 

rumen yang optimal, diantaranya yaitu penyediaan nutrien berupa protein dan 

energi dalam jumlah, komposisi dan waktu yang tepat.  Adanya 2 bahan atau lebih 

yang saling memberikan pengaruh menguntungkan seperti satu bahan sumber 

energi dan bahan lainnya adalah sumber protein, maka akan menghasilkan tingkat 

kecernaan yang lebih tinggi dibandingkan hasil kecernaan pakan bila diberikan 

secara tunggal. Berbeda jika hanya satu bahan yang diberikan pada ternak akan 

menghasilkan kecernaan yang rendah, sebagai akibat adanya defisiensi salah satu 

nutrien yang diperlukan untuk perkembangan mikrobia rumen (Orksov, 1982). 

Hasil penelitian Ekawati et al. (2014) bahwa ternak yang memperoleh pakan 

komplit PK 13,53% dan TDN 66,22% dengan rasio sebesar  0,20 menghasilkan 

nilai kecernaan bahan kering 69,82% dan bahan kering 71,54%. 

Kecernaan bahan kering yang tinggi pada ternak ruminansia menunjukkan 

tingginya zat nutrisi yang dicerna terutama yang dicerna oleh mikrobia rumen. 

Nilai persentase kecernaan bahan pakan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa 

semakin baik kualitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan bahan 

kering (KcBK) pakan yaitu jumlah pakan yang dikonsumsi, laju perjalanan 

makanan di dalam saluran pencernaan dan jenis kandungan nutrisi yang 

terkandung dalam pakan tersebut (Raharjo et al., 2013). Nilai KcBK yang 

semakin tinggi dapat disimpulkan bahwa bahan pakan tersebut cukup berkualitas 

untuk diberikan kepada ternak.  Pakan yang mempunyai kandungan nutrien yang 

sama memungkinkan kecernaan bahan organiknya mengikuti kecernaan bahan 

keringnya, tetapi sering terjadi perbedaan. Mutahadin dan Liman (2006) 
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menyatakan bahwa peningkatan kecernaan bahan organik substrat akan mengikuti 

peningkatan kecernaan bahan kering substrat. Hal ini karena bahan organik 

merupakan komponen terbesar dari bahan kering (Munasik, 2007). 

 

2.6. Total Digestible Nutrients (TDN)  

Total Digestible Nutrients (TDN) adalah total energi zat makanan pada 

ternak yang  disetarakan dengan energi dari karbohidrat, dapat diperoleh secara uji 

biologis ataupun perhitungan menggunakan data hasil analisis proksimat.  TDN 

digunakan untuk mengukur kandungan energi dari bahan-bahan makanan.  TDN 

merupakan satuan energi yang berdasarkan seluruh nutrisi  pakan yang tercerna, 

sehingga nilai TDN hampir sama dengan energi dapat dicerna (DE).  Zat-zat 

makanan organik yang dapat dicerna oleh ternak meliputi protein, lemak, serat 

kasar dan BeTN (Anggorodi, 1990).  Secara umum nilai TDN suatu bahan 

makanan sebanding dengan energi dapat dicerna, bervariasi sesuai dengan jenis 

bahan makanan atau ransum (Parakkasi, 1983).  

Kekurangan energi dapat mengakibatkan terhambatnya pertambahan bobot 

badan, penurunan bobot badan dan berkurangnya semua fungsi produksi dan 

terjadi kematian bila berlangsung lama (Tillman et al., 1998). Ternak 

memanfaatkan energi untuk pertumbuhan dan produksi setelah kebutuhan hidup 

pokoknya terpenuhi (Parakkasi, 1983).  Kebutuhan energi akan meningkat seiring 

dengan pertambahan bobot badan. Tinggi rendahnya TDN dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain bobot badan, konsumsi pakan itu sendiri dan kualitas 

pakan berupa imbangan PK dan TDN atau energi (Soeparno, 2005).  Kebutuhan 
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energi akan meningkat seiring dengan pertambahan bobot badan. Kelebihan 

energi akan disimpan dalam bentuk lemak tubuh, tetapi sebaliknya jika pakan 

yang dikonsumsi tidak mencukupi kebutuhan energinya maka lemak tubuh akan 

dirombak untuk mencukupi kebutuhan energi untuk hidup pokok ternak yang 

tidak tercukupi dari pakan. 

TDN merupakan jumlah nutrien pakan yang dapat dicerna oleh ternak. Nilai 

TDN tersebut berkaitan dengan nilai kecernaan suatu pakan dan aktivitas 

mikrobia ternak, untuk menghasilkan produksi mikrobia rumen secara optimal 

dibutuhkan adanya sinkronisasi antara PK dan TDN.  Rasio protein dan energi 

yang sinkron akan menunjukkan hasil fermentasi yang optimal dan energi yang 

digunakan juga optimal (Soeparno, 2005).  Laju degradasi karbohidrat dan protein 

pakan di dalam rumen dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap produk 

akhir fermentasi dan performa ternak (Rusell et al., 1992).  Kondisi apabila 

substansi N terdegradasi lebih cepat dibandingkan dengan sumber energi 

(karbohidrat), maka amonia hasil degradasi senyawa N akan ditransfer ke organ 

hati, dan selanjutnya didaur ulang ke saluran pencernaan (sebagian kecil) dan 

sebagian besar hilang bersama sekresi urin. Jumlah ketersediaan energi apabila 

sudah melampaui ketersediaan N, maka pertumbuhan mikrobia dan efisiensi 

fermentasi rumen menurun. Hal ini antara lain diakibatkan oleh terjadinya 

fermentasi yang tidak padu (uncoupling) yaitu energi (ATP) digunakan bukan 

untuk sintesis protein, melainkan untuk akumulasi karbohidrat sel mikrobia. 

Degradasi pakan yang sangat lambat dapat menekan konsumsi dan sejumlah 

nutrien dapat menghindari fermentasi dalam rumen (Ginting, 2005). 


