
 
 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Kacang  

 

 Ternak kambing sebagai salah satu kekayaan sumberdaya genetik di 

Indonesia. Kambing merupakan salah satu komoditas peternakan yang memiliki 

angka populasi tinggi di Indonesia (Mirdhayati et al., 2014). Data populasi 

kambing di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 19.608.181 ekor (Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2016). Kambing termasuk jenis 

ternak yang memamah biak dan memiliki ukuran sedang serta masuk ke dalam 

jenis ternak ruminansia, karena memiliki empat bagian lambung yaitu rumen, 

retikulum, omasum dan abomasum. Ciri-ciri kambing yaitu memiliki jenggot, 

dahi cembung, ekor agak ke atas dan memiliki bulu lurus serta kasar. Kambing 

sudah dibudidayakan manusia sekitar 8000 – 9000 tahun yang lalu. Habitat 

kambing yaitu hidup berkelompok serta pakan utamanya berupa hijauan. 

Kambing lokal (Capra aegagus hircus) merupakan sub spesies kambing yang 

tersebar di Asia Barat Daya dan Eropa. Di Indonesia terdapat beberapa jenis 

kambing lokal antara lain kambing Peranakan Ettawa, kambing Marica, kambing 

Ettawa dan kambing Kacang (Pamungkas et al., 2009). 

 Kambing Kacang (Capra hircus) merupakan salah satu jenis kambing asli 

Indonesia atau kambing lokal yang mudah beradaptasi serta mampu bertahan pada 

berbagai macam kondisi lingkungan (Pamungkas et al., 2009). Ciri-ciri kambing 

Kacang antara lain kepala relatif kecil, badannya kecil, tinggi gumba pada jantan 



 
 

60 – 65 cm, sedangkan pada betina 56 cm, kambing jantan maupun betina 

memiliki tanduk, telinga pendek tidak lebar, warna bulu hitam, coklat, belang 

coklat maupun putih serta pubertas pada umur 6 - 8 bulan (Yurmiaty, 2016).  

 Pola makan kambing yang biasa dilakukan antara lain jantan lebih aktif 

melakukan makan di pagi dan sore hari, meskipun waktu itu aktivitas makan 

betina juga meningkat (Rudiah, 2011). Jenis pakan yang diberikan berupa 

konsentrat dan hijauan. Umumnya kambing menyukai berbagai jenis hijauan. 

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

pertumbuhan, umur dan jenis kelamin (Kearl, 1982). Kebutuhan protein kasar 

pada kambing yang sedang tumbuh sebesar 14 – 19%, digestible energy (DE) 

sebesar 3,0 Mkal/kg dan bahan kering (BK) sebesar 3,5% dari bobot badan (NRC, 

1981). 

 

 Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Pakan Kambing (Kearl, 1982) 

Bobot Badan 

(kg) 
PBBH BK PK TDN 

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

10 0 320 17 160 

 25 360 22 210 

 50 370 26 250 

 75 350 31 300 

15 0  440 23 220  

 25 450 25 240 

 50 500 33 310 

 75  500 37 360 

20 0 540 28 270 

 25 580 33 320 

 50 600 38 360 

 75 620 43 410 

 

 



 
 

2.2. Multinutrien Blok (MNB)  

 

Multinutrien Blok atau disebut juga dengan MNB merupakan 

pengembangan dari urea molases multinutrien blok (UMMB). Fungsi MNB 

sebagai pakan pelengkap untuk ternak ruminansia dengan kandungan nutrien yang 

tepat (Putri dan Dewantari, 2017). Multinutrien Blok (MNB) menyediakan nutrien 

bagi ternak ruminansia seperti sumber energi, protein dan mineral (Sanchez dan 

Speedy, 2007). Cara pembuatan MNB dengan mencampur bahan pakan yang 

telah disusun sesuai dengan kebutuhan ternak dan menuangkan campuran ke 

dalam cetakan dan membiarkannya mengeras menjadi blok (Garcia dan Restrepo, 

1995). Blok tersebut harus mengandung nutrien bagi ternak. Multinutrien Blok 

(MNB) dapat dibuat dari berbagai komponen tergantung pada ketersediaannya, 

nilai nutrien, harga, fasilitas yang tersedia dan pengaruhnya pada kualitas blok 

(Putri dan Dewantari, 2017). Multinutrien Blok (MNB) umumnya disusun dari 

50% molases, 20% sumber serat, 10% urea, 5% semen dan 15% sumber mineral 

yang terdiri dari 5% batukapur, 5% garam dan 5% tepung tulang (Sanchez dan 

Speedy, 2007). Bahan penyusun MNB antara lain cangkang kerang darah, 

cangkang telur, molases, urea, bentonit, garam dan hijauan jagung.  

Pembuatan MNB dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain 

metode panas, metode hangat dan metode dingin (Garcia dan Restrepo, 1995). 

Metode panas dengan memanaskan molases mencapai suhu 100 - 120
0
C dalam 

waktu 10 menit. Apabila dilakukan dengan metode hangat maka molases 

dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 40 - 50
0
C. Kelemahan metode hangat 

adalah memerlukan energi. Kelebihannya adalah prosesnya cepat dan blok yang 



 
 

dihasilkan tidak higroskopis. Apabila dilakukan dengan metode dingin tidak ada 

proses pemanasan. Kelebihan pembuatan dengan metode dingin adalah 

menghemat energi, tetapi kadang produknya bersifat higroskopis (Mohammed et 

al., 2007). 

 

2.3. Kecernaan In Vivo 

 

 Kecernaan merupakan bagian dari pakan yang tidak diekskresikan dalam 

feses atau selisih antara pakan yang dikonsumsi dengan yang diekskresikan dalam 

feses. Nutrien yang dimanfaatkan digunakan untuk hidup pokok dan 

pertumbuhan. Tujuan menghitung kecernaan adalah untuk mengetahui kualitas 

suatu bahan pakan. Semakin tinggi nilai kecernaan menunjukkan bahwa kualitas 

pakan yang digunakan semakin bagus. Penentuan nilai kecernaan dapat dilakukan 

dengan beberapa teknik antara lain teknik in vivo, in sacco dan in vitro (Campbell 

et al., 2003). Teknik yang paling akurat digunakan yaitu teknik in vivo. Teknik in 

vivo adalah pengukuran kecernaan bahan pakan dengan menggunakan ternak 

secara langsung (Novianti et al., 2014). Cara mengetahui nilai kecernaan secara in 

vivo dengan melihat pengaruhnya terhadap performa produksi ternak melalui 

pertambahan bobot badan maupun kecernaannya (Rasjid dan Ismartoyo, 2014). 

 Pengukuran kecernaan dilakukan dengan metode total koleksi. 

Pengambilan data dilakukan selama tujuh hari, dengan mencatat jumlah pakan 

yang diberikan, sisa pakan dan menghitung jumlah feses yang dikeluarkan setiap 

hari (Mariani et al., 2016). Kelebihan dari teknik in vivo yaitu memiliki tingkat 

keakuratan yang tinggi serta memberikan hasil yang terbaik, sedangkan memiliki 



 
 

beberapa kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan 

biaya yang mahal (Astuti et al., 2009). 

 

2.4. Kecernaan Bahan Kering (KcBK) 

 

 

 Kemampuan seekor ternak ruminansia dalam mengkonsumsi pakan 

dipengaruhi oleh genetik, suhu lingkungan kandang, pakan hijauan yang 

diberikan, jenis ternak dan ukuran tubuh ternak (Usman, 2013). Kecernaan 

berhubungan dengan banyaknya nutrien yang dicerna oleh mikroba rumen dan 

yang terserap dalam saluran pasca rumen. Mikroba rumen berfungsi dalam 

membantu proses pencernaan dan pertahanan tubuh ternak. Pakan yang masuk ke 

dalam mulut ternak akan mengalami proses mekanik atau proses pengunyahan 

sehingga membentuk bolus, kemudian masuk ke dalam rumen dan mengalami 

proses fermentatif (Parakkasi, 1999). Bolus akan dicerna oleh mikroba di dalam 

rumen. Partikel pakan kemudian dibawa ke abomasum dan akan dicerna secara 

hidrolitik. Hasil proses pencernaan diserap oleh usus halus dan dialirkan melalui 

darah. 

 Kecernaan bahan kering diukur untuk mengetahui jumlah nutrien yang 

diserap oleh tubuh ternak. Semakin sedikit jumlah bahan kering yang terdapat 

dalam feses, maka semakin tinggi kecernaan bahan kering dalam suatu bahan 

pakan (Tillman et al., 1998). Kecernaan yang tinggi menunjukkan banyaknya 

nutrien yang disalurkan pada ternak, sedangkan kecernaan yang rendah 

menunjukkan bahwa bahan pakan yang diberikan belum bisa memenuhi nutrien 



 
 

bagi ternak (Susanti dan Suhartati, 2015). Semakin tinggi nilai kecernaan 

menunjukkan bahwa kualitas pakan yang diberikan semakin bagus.  

 Standar nilai KcBK pada kambing sebesar 50 – 55% (Wahyono et al., 

2013). Nilai KcBK cenderung lebih rendah dibandingkan KcBO, karena pada 

bahan kering masih terdapat kandungan abu, sedangkan pada bahan organik tidak 

mengandung abu (Fathul dan Wajizah, 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

KcBK antara lain tingkat proporsi bahan pakan dalam ransum, komposisi kimia 

dan tingkat protein (Raharjo et al., 2013).  

 

2.5. Kecernaan Bahan Organik (KcBO) 

 

 Semakin tinggi nilai KcBO menyebabkan konsumsi pakan bertambah atau 

sebaliknya. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh kualitas pakan, bobot badan ternak 

dan laju pencernaan pakan. Konsumsi pakan berhubungan dengan kecernaan 

nutrien di dalamnya, sedangkan kecernaan berhubungan dengan jumlah dan 

kandungan nutrien yang dikonsumsi oleh ternak (Paramita et al., 2008). 

Kecernaan bahan organik merupakan kecernaan dalam saluran pencernaan ternak 

yang meliputi kecernaan nutrien berupa komponen bahan organik misalnya 

protein, karbohidrat, lemak dan vitamin (Widodo et al., 2012). 

 Bahan organik adalah bahan kering yang telah dikurangi abu dan 

merupakan nutrien terbesar yang dibutuhkan oleh ternak. Bahan-bahan organik 

yang terdapat dalam pakan tersedia dalam bentuk tidak larut, sehingga diperlukan 

pemecahan agar menjadi zat-zat yang mudah larut. Kecernaan bahan organik 

berhubungan dengan KcBK (Wahyuni et al., 2014). Kecernaan bahan kering yang 



 
 

rendah mengakibatkan KcBO juga rendah atau sebaliknya, dikarenakan sebagian 

dari bahan kering merupakan bahan organik (Suardin et al., 2014). Kisaran 

normal KcBO pada ruminansia yaitu 55 – 60% (Wahyono et al., 2013). Faktor-

faktor yang mempengaruhi KcBO antara lain kandungan serat kasar dan mineral 

dari bahan pakan. 

 

2.6. Total Digestible Nutrients (TDN) 

 

 Total digestible nutrients (TDN) adalah jumlah persentase semua nutrien 

pakan ternak yang dapat dicerna misalnya protein, karbohidrat, serat kasar dan 

lemak. Total digestible nutrients (TDN) merupakan gabungan dari kecernaan 

protein, lemak, serat dan karbohidrat dalam pakan (Thiasari dan Setiyawan, 

2014). Perhitungan TDN dengan menjumlahkan persentase dari zat pakan 

tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai TDN tercerna antara lain 

kemampuan ternak dalam mencerna TDN dan kualitas pakan yang dikonsumsi. 

Komposisi pakan yang dapat mempengaruhi nilai TDN adalah protein kasar, 

lemak kasar, serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Anggorodi, 1990). 

 Standar nilai TDN pakan ternak ruminansia yaitu sebesar 65% (Tarmidi et 

al., 2007). Nilai TDN tinggi menunjukkan bahwa jumlah nutrien pakan yang 

dicerna misalnya protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan BETN memiliki 

kecernaan yang tinggi pula. Kecernaan bahan kering dan BETN yang rendah 

menyebabkan nilai TDN juga rendah atau sebaliknya. Pakan yang mengandung 

protein cukup dapat meningkatkan mikroba di dalam rumen, sehingga kecernaan 

pakan juga meningkat (Siregar, 1994). Semakin tinggi nilai TDN pakan, maka 



 
 

kualitas pakan tersebut semakin baik, karena banyak zat-zat nutrien pakan yang 

dimanfaatkan oleh ternak (Tillman et al., 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


