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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Kambing Kacang 

Kambing Kacang adalah kambing tipe pedaging yang memiliki ciri-ciri 

terdapat benjolan sebesar kacang di leher atas, bertubuh kecil, leher pendek, 

telinga pendek dan tegak mengarah ke depan, bertanduk, ekor pendek, bulu 

pendek dan memiliki warna bervariasi coklat, hitam dan putih atau campuran 

ketiga warna tersebut. Potensi genetik kambing Kacang yang potensial untuk 

dikembangkan di antaranya adalah sifat prolifik (Batubara et al., 2007) dengan 

littersize berkisar 1,5 ekor sampai 1,8 ekor (Setiadi, 2001) . Menurut Batubara et 

al. (2007) rata-rata bobot anak lahir 3,28 kg dan bobot sapih (umur 90 hari) 

sekitar 10,12 kg, serta bobot dewasa kambing Kacang jantan 25 kg. Rata-rata 

pertambahan bobot badan kambing sebesar 26,54 g/hari yang diberi pakan 

komplit dengan kandungan PK 18,8% dan TDN 78,82% (Dhuhitta, 2014).  

Tarigan (2009) menyatakan bahwa kambing Kacang dapat mengkonsumsi 

bahan kering yang relatif lebih banyak untuk ukuran tubuhnya, lebih efisien dalam 

mencerna pakan yang mengandung serat kasar dibandingkan sapi dan domba. 

Kambing mampu mengkonsumsi pakan dengan kualitas rendah dan dapat 

dimanfaatkan dengan efisien sehingga kambing dapat beradaptasi pada 

lingkungan yang kurang pakan. 
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2.2.  Sistem Pencernaan pada Kambing  

 

 

Pencernaan adalah penguraian bahan pakan menjadi zat-zat pakan dalam 

saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan 

tubuh (Anggorodi, 1994). Ternak kambing memiliki empat bagian perut yaitu 

rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Retikulum, rumen dan omasum 

disebut juga perut depan yang berperan penting dalam proses fermentasi dan 

sintesis protein (Soebarinoto et al., 1991).  Ternak  ruminansia yang baru 

dilahirkan memiliki rumen yang belum berkembang dengan sempurna. 

Abomasum berukuran 60%, rumen berukuran 30%, retikulum 6% dan omasum 

4% (Correa, 2016). Ternak ruminansia yang telah lepas sapih memiliki organ 

pencernaan yang telah berfungsi dengan baik dalam mencerna pakan (Rianto dan 

Purbowati, 2011).  

Arora (1995) menyatakan bahwa rumen merupakan bagian terbesar dari 

lambung ruminansia yang menyimpan dan mencampur ingesta bagi fermentasi 

mikroba yang berfungsi sebagai tempat penampungan pakan yang dikonsumsi. 

Kondisi rumen besifat anaerob. Temperatur di dalam rumen agar fermentasi dapat 

berjalan kisaran 38 – 42 ˚C (Prawirokusumo, 1993). Mikroba rumen terdiri dari 

bakteri, protozoa dan fungi (Orskov, 1992).   Kadar PK yang terkandung dalam 

protozoa sebesar 55% PK sedangkan bakteri memiliki kadar 59% PK (Parakkasi, 

1999). Retikulum merupakan perut yang mempunyai bentuk permukaan 

menyerupai sarang tawon, dengan struktur yang halus dan licin serta  

berhubungan langsung dengan rumen. Retikulum membantu proses ruminasi 

dimana bolus diregurgitasikan ke dalam mulut (Arora, 1995).  
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            Omasum merupakan bagian perut yang mempunyai bentuk permukaan 

berlipat-lipat dengan struktur yang kasar, berfungsi sebagai penggiling pakan dan 

menyerap sebagian besar air. Abomasum adalah bagian perut yang terakhir dan 

merupakan tempat terjadinya pencernaan makanan secara kimiawi, karena adanya 

sekresi getah lambung dan berfungsi mengatur jalannya ingesta ke usus halus 

(Arora, 1995). Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejenum dan 

ileum yang memiliki fungsi untuk menyerap zat-zat pakan (Frandson, 1996). 

 

2.3 Kebutuhan Pakan Kambing  

 

Ternak membutuhkan nutrien untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok 

dan produksi yang diperoleh pakan yang dikonsumsi (Tillman et al., 1998). 

Nutrien tersebut antara lain air, protein, energi, lemak, vitamin dan mineral. 

Kebutuhan nutrien ternak tergantung dari bangsa (genetik), bobot badan, tingkat 

pertumbuhan, umur dan jenis kelamin (Parakkasi, 1999). Kearl (1982) 

menyatakan bahwa ternak yang memiliki bobot dan tingkat pertumbuhan berbeda 

membutuhkan nutrien pakan yang berbeda pula. Kebutuhan nutrien oleh ternak 

berhubungan erat dengan umur ternak itu. Ternak fase pertumbuhan 

membutuhkan nutrien yang lebih banyak jika dibandingkan dengan ternak yang 

tidak berproduksi (hidup pokok). Kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh 

jumlah  pakan, sehingga pakan yang diberikan selama pertumbuhan harus sesuai 

dengan jumlah kebutuhan untuk hidup pokok dan jumlah yang diperlukan untuk 

pembentukan jaringan (Tillman et al., 1998).  Menurut Kearl (1982) kebutuhan 

pakan kambing yang digemukkan tersaji dalam Tabel1.  
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            Nutrien yang paling sering dipertimbangkan dalam penyusunan ransum 

ternak adalah protein dan energi. Protein dibutuhkan ternak untuk membangun 

dan memperbaiki sel, pembentuk jaringan-jaringan baru. Martawidjaja et al. 

(1999) menyatakan bahwa protein sangat dibutuhkan ternak muda untuk proses 

pertumbuhan.  

Selain protein, ketersediaan energi dalam ransum yang dikonsumsi sangat 

penting untuk ternak, karena dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan protein 

dalam mensintesa jaringan tubuh (McDonald yang disitasi Martawidjaja et al., 

1999). Ensminger dan Parker (1986) menyatakan bahwa kekurangan energi di 

dalam ransum ternak, dapat mengurangi fungsi rumen dan menurunkan efisiensi 

penggunaan protein serta menghambat pertumbuhan ternak. Ketersediaan protein 

dan energi yang seimbang di dalam rumen dapat meningkatkan aktivitas mikroba, 

sintesis mikroba rumen dan peformans ternak. 

 

Tabel 1. Kebutuhan Pakan Kambing yang Digemukkan (Kearl, 1982). 

Bobot badan  PBBH BK PK TDN 

(kg) -----------------------------------    ( g )   --------------------------------- 

10 0 320 25 160 

 25 360 32 210 

 50 370 39 250 

 75 350 46 300 

15 0 440 33 220 

 25 450 36 240 

 50 500 48 310 

 75 500 55 360 

20 0 540 41 270 

 25 580 49 320 

 50 600 56 360 

 75 620 63 410 
PBBH = Pertambahan Bobot Badan Harian ; BK = Bahan Kering; PK = Protein Kasar; TDN = 

Total Dsigestible Nutrients 
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2.4 Metabolisme Protein 

 

 Protein merupakan zat organik yang mempunyai unsur nitrogen, oksigen, 

karbon, hidrogen, sulfur dan fosfor (Anggorodi, 1994). Ternak ruminansia 

memperoleh protein dari pakan dan mikroba rumen (Ensminger et al., 1990). 

Protein pakan yang dikonsumsi akan mengalami dua kemungkinan, yaitu akan 

terdegradasi atau lolos dari degradasi oleh mikroba rumen. Prawirokusuma (1993) 

menyatakan bahwa proses degradasi protein atau proteolisis adalah proses 

perubahan protein pakan menjadi peptida dan asam – asam amino oleh mikroba 

rumen, selanjutnya asam-asam amino tersebut mengalami deaminasi 

menghasilkan asam α keto dan amonia. Protein yang tidak terdegradasi dalam 

rumen kemudian diserap di usus halus ternak (AFRC, 1993). Tahuk et al. (2008) 

menyatakan bahwa protein yang bypass rumen pemanfaatannya akan lebih efisien 

dibandingkan dengan protein yang terdegradasi dalam rumen. Protein yang 

diserap digunakan dalam proses metabolisme tubuh dan sisanya dibuang lewat 

urin (Frandson, 1996). Protein diperlukan ternak muda untuk pertumbuhan, 

membangun dan menjaga protein jaringan dan organ tubuh (Tillman et al., 1998). 

Protein dalam tubuh ternak akan tersimpan dalam otot, organ internal serta 

jaringan di bawah kulit. Alur metabolisme protein pakan dapat dilihat pada 

Ilustrasi 1. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan protein kasar adalah 

komposisi asam-asam amino, kandungan dari serat kasar pakan (McDonald et al., 

1988). Pakan yang kandungan asam-asam aminonya lengkap dapat memperbaiki 
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aktivitas mikrobia rumen, sehingga dapat mengoptimalkan proses pencernaan 

protein di dalam rumen (Arifin et al., 2007). Tillman et al. (1998) menyatakan 

bahwa serat kasar yang tinggi dalam pakan menyebabkan kecernaan proteinnya 

menurun, hal ini karena pengaruh dari sifat voluminous dari serat kasar yang 

mempercepat laju alir pakan, sehingga lama tinggal pakan di saluran pencernaan 

lebih singkat dan menyebabkan kecernaannya menurun. Kecernaan protein juga 

dipengaruhi oleh BK. Jumlah konsumsi BK yang tinggi akan menurunkan 

kecernaan protein, hal ini karena pakan akan memenuhi saluran pencernaan 

sehingga meyebabkan laju pakannya meningkat dan kecernaannya menurun. 
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2.5 Deposisi Protein 

 

Deposisi protein adalah protein yang dapat dimanfaatkan tubuh yang 

dihitung dari selisih antara jumlah protein yang dikonsumsi dan yang dikeluarkan 

oleh tubuh baik melalui feses maupun urin (Mathius et al., 2002). Deposisi 

protein bernilai positif, apabila jumlah yang dikeluarkan melalui urin dan feses 

lebih sedikit dari yang dikonsumsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternak dapat 

memanfaatkan protein yang tinggal di tubuh untuk meningkatkan bobot badan. 

Deposisi protein bernilai negatif memiliki arti jumlah protein yang dikeluarkan 

lebih  besar dibandingkan yang dikonsumsi, sehingga menyebabkan terjadinya 

penurunaan bobot badan karena adanya pembongkaran protein untuk mencukupi 

kebutuhan hidup. Deposisi protein bernilai nol berarti jumlah protein masuk sama 

dengan protein yang dikeluarkan  (Maynard dan Loosli, 1969 

Faktor-faktor yang mempengaruhi deposisi protein yaitu bangsa ternak, 

jenis kelamin, umur, kandungan energi pakan dan kualitas protein. Bangsa ternak 

yang besar memiliki nilai deposisi protein yang lebih besar dibandingkan bangsa 

ternak yang kecil. Ternak jantan cenderung lebih tinggi kandungan protein 

dibandingkan dengan ternak betina (Orskov, 1992). Umur ternak berkaitan 

dengan deposisi protein karena pada ternak yang masih dalam masa pertumbuhan 

akan membutuhkan banyak protein untuk menunjang kebutuhannya. Ternak 

membutuhkan energi yang cukup untuk mendeposisi protein (Boorman, 1980). 

Kualitas protein yang baik akan mampu memenuhi kebutuhan asam-asam amino 

Ilustrasi 1. Alur Metabolisme Protein pada Ruminansia (Arora, 1995) 
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esensial yang diperlukan ternak untuk hidup pokok dan produksi (Frandson, 

1996).    Hh       Hasil penelitian Laksana et al. (2013) menunjukkan bahwa 

deposisi protein pada kambing Kacang jantan yang mendapat pakan dengan 

kandungan PK 9,20 %-18,33 % dan TDN 54,67 %-65,23% berkisar antara 33,50–

58,52%. Sayekti et al. (2015) melaporkan deposisi protein pada domba lokal 

jantan yang mendapat pakan pada siang dan malam hari sebesar 60,5%. 

  


