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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Kambing Kacang 

 Kambing Kacang merupakan salah satu kambing asli Indonesia yang 

memiliki beberapa kelebihan, yaitu lincah, tahan terhadap berbagai kondisi dan 

mampu beradaptasi dengan baik di berbagai lingkungan alam setempat serta 

memiliki daya reproduksi yang tinggi (Sumardianto et al., 2013). Kambing 

Kacang memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, telinga yang kecil dan berdiri 

tegak (Syawal, 2010). Kambing Kacang mengahasilkan daging dan kulit yang 

dapat dimanfaatkan (Mulyono dan Sarwono, 2004). Kambing Kacang dapat 

dikembangkan sebagai ternak penghasil daging yang cukup baik dengan rata-rata 

persentase karkas dapat mencapai 44,5% dari bobot badannya (Martawidjaja et 

al., 1999). 

Kambing Kacang yang dipelihara dengan baik dapat meningkatkan 

produktivitasnya. Peningkatan produktivitas kambing Kacang dapat dilakukan 

dengan pemberian pakan yang berkualitas baik. Kualitas pakan yang baik harus 

mempunyai kandungan nutrien yang lengkap dan sesuai kebutuhan ternak. 

Nutrien yang dibutuhkan oleh kambing untuk peningkatan produktivitas adalah 

protein, karbohidrat, lemak, mineral dan vitamin dalam jumlah yang cukup 

memadai dan serasi. Protein diperlukan kambing untuk pertumbuhan, membangun 

dan menjaga protein jaringan serta bisa menjadi sumber energi (Tillman et al., 

1991). 
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2.2.  Minyak Biji Kapuk 

 Kapuk randu (Ceiba pentandra) adalah pohon tropis yang berasal dari 

bagian Utara dari Amerika Selatan, Amerika Tengah, Karibia dan sebelah Barat 

Afrika. Kata kapuk digunakan untuk menyebut serat yang dihasilkan dari bijinya 

(Yuniwati, 2012). Biji kapuk mengandung minyak yang dapat diambil dan 

dimanfaatkan sebagai produk yang memiliki nilai tinggi. Karakteristik minyak biji 

kapuk (MBK) yaitu cairan bening, berwarna kuning pucat dan berbau pedas agak 

manis (Berry, 1979).  

Minyak biji kapuk (MBK) merupakan sumber minyak nabati yang baik, 

yang mengandung lemak kasar 23,10% (Putri et al., 2012). Minyak Biji Kapuk 

juga mengandung protein kasar berkisar antara 36% sampai 44% (Yuniwati, 

2012). Minyak biji kapuk (MBK) mengandung asam lemak tidak jenuh ganda 

(ALTJG) lebih tinggi dari minyak kelapa. Kandungan asam lemak tidak jenuh 

ganda (ALTJG) pada minyak biji kapuk (MBK) 71,95% (Dinata et al., 2015). 

Kandungan asam lemak yang berupa asam linoleat sekitar 62,32%, asam oleat 

sekitar 33,35% dan asam linolenat sekitar 4,32% (Widiyanto et al., 2012). 

Kandungan zat antinutrisinya, yaitu asam siklopropenoat dengan kadar 10,14% 

(Andaka, 2008). 

 Suplementasi asam lemak tidak jenuh dapat mengurangi populasi protozoa 

sehingga meningkatkan sintesis dan penurunan daur ulang protein bakterial 

(Jenkins, 1993). Penurunan populasi protozoa dalam rumen dapat menurunkan 10 

kali jumlah bakteri yang didegradasi menjadi amonia sehingga mengakibatkan 

penurunan produksi amonia (Dinata et al., 2015).  



6 
 

6 
 

Asam lemak tidak jenuh ganda (ALTJG) yang ada dalam minyak biji 

kapuk (MBK) memiliki keunggulan yaitu mampu menekan metanogenesis yaitu 

pembentukan metana oleh mikroba, berpotensi sebagai sumber energi tanpa 

menghambat fermentasi mikrobial rumen yang mengakibatkan penurunan 

degradabilitas serat (Dinata et al., 2015). Asam lemak tidak jenuh ganda tidak 

hanya memiliki fungsi nutrien saja, namun juga memiliki peran biologi melalui 

pemeliharaan integritas membran sel, mitokhondria maupun nukleus yaitu sebagai 

komponen biomembran dalam pengaktifan sistem enzim intraseluler pada sel dan 

menjaga permeabilitas membran (Sardesai, 1992). Asam linoleat juga berperan 

sebagai prekursor untuk membawa pesan kedua (second messenger). Asam 

linoleat tersebut berfungsi mengefektifkan pengaruh berbagai hormon untuk 

mengaktifkan berbagai enzim intraseluler pada proses metabolik dan/atau 

biosintesis (Ashes et al., 1995). Namun, suplementasi MBK yang tinggi akan 

menurunkan kecernaan bahan pakan. Efek samping tersebut dapat dikurangi 

dengan suplementasi ALTJG proteksi parsial yang mana proteksi diperlukan 

untuk mencegah biohidrogenasi ALTJG oleh mikroba rumen. Biohidrogenasi 

ALTJG menjadi asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang sulit dicerna 

sehingga mengganggu aktivitas rumen (Chilliard et al., 2007).  

 Minyak Biji Kapuk (MBK) terproteksi parsial merupakan sumber asam 

lemak tidak jenuh ganda (ALTJG) yang dapat mengubah pola fermentasi ruminal 

guna meningkatkan efisiensi energi dalam metabolisme ruminal dan penurunan 

nisbah asam asetat/asam propionat (Widiyanto et al., 2007). Proteksi MBK juga 

dapat menghilangkan dampak negatif dari suplementasi ALTJG tingkat tinggi, 
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yaitu penurunan degradabilitas serat (Aharoni et al., 2004). Proteksi parsial 

ALTJG, memungkinkan bagian dari ALTJG yang tidak diproteksi masih bisa 

difermentasi di dalam rumen sehingga meningkatkan efisiensi energi dari pakan 

dan produksi asam propionat serta menurunkan rasio proporsi molar asam asetat/ 

asam propionat (Jalc et al., 2007). 

 

2.3.  Metionin Hidroksi Analog (MHA) 

 Metionin merupakan salah satu asam amino esensial yang dibutuhkan 

ternak untuk sintesis protein. Metionin merupakan asam amino esensial yang 

dibutuhkan oleh ternak untuk pertumbuhan dan kesehatan normal. Metionin 

merupakan asam amino esensial yang tidak dapat disintesis sendiri oleh tubuh 

ternak sehingga harus disuplai dari luar tubuh melalui pakan (Linder, 1992). 

Metionin adalah asam amino yang sering defisien. Metionin harus tersedia dalam 

tubuh serta sebagai faktor pembatas untuk berproduksi sesuai dengan mutu 

genetiknya (Suprayogi et al., 2009). 

Metionin harganya juga mahal, maka kebutuhan akan metionin dapat 

dipenuhi oleh metionin hidroksi analog (MHA) yang harganya lebih murah. 

Metionin hidroksi analog merupakan sumber kerangka karbon untuk sintesis 

metionin dan selanjutnya sintesis protein (Dilaga, 1992). Metionin hidroksi analog 

dapat menyediakan sumber kerangka karbon yang tahan terhadap degradasi 

mikrobia di dalam rumen (Koenig et al., 2002). Metionin hidroksi analog yang 

lolos degradasi rumen akan langsung diabsorpsi di usus halus menuju ke hati 

berubah menjadi metionin. Penambahan MHA dapat meningkatkan fermentasi 
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selulosa dan glukosa, mempercepat laju pertumbuhan mikroba rumen, memacu 

kecernaan karbohidrat dan meningkatkan sintesis protein mikroba (Dilaga, 1989). 

 

2.4.  Darah 

 Darah merupakan pengangkut zat-zat pakan hasil penyerapan di usus 

seperti asam-asam amino (Fachiroh et al., 2012). Darah memiliki peran yaitu 

membawa nutrien yang telah disiapkan oleh saluran pencernaan, menuju ke 

jaringan tubuh dan membawa produk buangan dari berbagai jaringan menuju 

ginjal untuk diekskresikan. Darah terdiri dari elemen-elemen yang memiliki 

bentuk yaitu sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit) dan keping 

darah (platelet) yang terdapat dalam plasma darah (Frandson, 1996). 

 

2.4.1.   Protein darah 

 Protein terdiri dari asam-asam amino. Protein yang terlarut dalam darah 

disebut dengan protein darah. Protein darah merupakan seberapa banyak asam-

asam amino yang dapat diserap oleh tubuh (Fachiroh et al., 2012). Kadar protein 

darah akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Kadar protein darah 

pada kambing muda lebih rendah dari pada kambing dewasa (Esfandiari et al., 

2014). Rata-rata konsentrasi protein darah kambing adalah 5,5 hingga 8,7 g/dl 

(Alberghina et al., 2010). Tinggi rendahnya kadar protein dalam darah tergantung 

pada asam amino yang terserap melalui dinding usus (Putra, 2004). 
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2.4.1.  Amonia darah 

 Protein pakan di dalam rumen akan mengalami katabolisme atau hidrolisis 

menjadi asam amino yang diikuti oleh proses deaminasi menjadi amonia 

(Frandson, 1996). Amonia di dalam rumen yang tidak diimbangi dengan 

tersedianya energi dan kerangka karbon akan terakumulasi dan diabsorpsi melalui 

dinding rumen. Apabila absorpsi ini melebihi kemampuan hati mengubah amonia 

menjadi urea atau menggunakannya untuk sintesis asam amino akan 

menyebabkan peningkatan amonia dalam darah dan akan menyebabkan keracunan 

(Yulistiani et al., 1999). Kadar amonia di dalam peredaran darah perifer yang 

melebihi ambang batas toksitas dapat mengakibatkan ternak keracunan dan 

akhirnya dapat menyebabkan kematian (Paulus et al., 2008). Konsumsi protein 

pakan yang relatif sama, kemungkinan protein pakan yang dihidrolisa menjadi 

amonia juga sama (Vasconcelos et al., 2006). 

  

2.4.1.  Urea darah 

 Urea darah merupakan petunjuk seberapa besar kelebihan amonia yang 

harus dibuang sehingga tidak meracuni ternak. Amonia yang terbentuk melalui 

proses degradasi protein pakan dapat dimanfaatkan secara efisien untuk 

pembentukan protein mikroba, sehingga yang diubah menjadi urea didalam hati 

sedikit, akibatnya tidak ada lonjakan kadar urea dalam peredaran darah (Harjanti 

et al., 2017). Rata-rata kadar urea darah pada kambing adalah antara 25 hingga 38 

mg/dl (Kohn et al., 2005).  
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 Kadar urea darah yang dihasilkan dipengaruhi oleh seberapa banyak 

protein pakan yang dicerna dan atau didegradasi menjadi amonia yang diabsorpsi 

oleh usus halus dan diedarkan oleh darah menuju ke hati yang membentuk urea 

darah rendah, maka protein pakan yang tercerna banyak yang digunakan untuk 

produktivitas ternak (Soedarsono et al., 2010). Konsumsi protein pakan yang 

relatif sama, kemungkinan protein pakan yang dihidrolisis menjadi amonia juga 

sama yang kemudian akan diabsorpsi oleh darah menuju ke hati lalu yang diubah 

menjadi urea darah juga dalam jumlah yang sama (Vasconcelos et al., 2006). 

 

  


