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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

 Kambing merupakan jenis ternak ruminansia yang 

sudah lama dibudidayakan. Pemeliharaan ternak ini relative 

tidak sulit, karena selain jinak makananya juga cukup 

beragam, hijauan dan limbah pertanian biasa untuk dimakan. 

Beberapa jenis kambing di Indonesia tersebar di daerah yang 

tergolong kering dan berbukit atau daerah pegunungan karena 

hewan ini menyukai daerah seperti itu. Kambing digolongkan 

menjadi dua tipe yaitu kambing potong (penghasil daging) 

dan kambing dwiguna (penghasil susu dan daging) (Pertiwi, 

2011). Taksonomi kambing perah adalah sebagai berikut: 

 

 
                  Gambar 1. Kambing Peranakan Ettawa 

 

Kingdom  : Animals 

Phylum  : Chordata 

Group  : Granita (Vertebrata) 

Kelas  : Mammalia 

Order  : Artiodactyla 
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Sub-order  : Ruminantia 

Famili  : Bovidae 

Subfamili  : Caprinae 

Genus  : Capra or Hemitragus 

Spesies  : -Capra Hircus 

     - Capra Ibex 

(Devandra, 2007) 

 

Kambing peranakan ettawa berasal dari persilangan 

kambing etawa (India) dengan kambing kacang. Penampilan 

peranakan mirip kambing kacang dan sering disebut juga 

dengan jawa randu atau bligon. Pemanfaatan dari kambing 

etawa ini adalah dapat diambil dagingnya dan juga sebagai 

penghasil susu. Ciri khas kambing PE adalah, a) telinga 

panjang, lembek, mengantung dan ujungnya agak melipat, b) 

bentuk muka cembung melengkung dan dagu berjanggut, c) 

dibawah leher terdapat gelambir, tanduk berdiri agak belakang 

dengan ujung sedikit melingkar, d) tinggi tubuh ± 70 – 90 cm, 

e) warna bulu umumnya belang putih, belang coklat, coklat 

bertotol putih, putih totol coklat atau putih totol hitam 

(Pertiwi, 2011). Kambing PE betina dewasa memiliki berat 

badan antara 35-45 kg, sedangkan utuk yang jantan adalah 

bekisar antara 35-60 kg (Schoenian, 2004).  

 Kambing PE adalah kambing yang mempunyai dua 

fungsi yaitu dapat diambil daging dan susunya. Kambing PE 

mempunyai kecepatan pertumbuhan yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan kambing kacang. Kambing PE 

mempunyai keunggulan pada pejantanya yaitu estrus yang 

lebih tinggi dari pada kambing lainya, keberadaan kambing 

PE telah mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan 

(Devandra, 2007). 
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2.2. Kangkung  

 Kangkung darat (Ipomoea reptans) merupakan 

tanaman darat yang banyak ditemukan di beberapa wilayah 

Asia Tenggara, India dan Cina bagian tenggara. Tanaman ini 

tumbuh dengan cepat  merambat dan dapat mengapung di atas 

air (Austin, 2007). Klasifikasi kangkung menurut Suratman, 

Priyanto dan Setyawan, (2000) adalah sebagai berikut: 

 

  
                               Gambar 2. Ipomoea reptans 

Kingdom :Plantea 

Divisi  :Spermatophyta 

Subdivisi :Angiospermae 

Kelas  :Dicotyledoneae 

Ordo  :Tubiflorae 

Famili  :Convolvulaceae 

Genus  :Ipomoea 

Spesies :Ipomoea reptans  

 

 Kangkung merupakan tanaman dari family 

Convolvulaceae. Tanaman ini berumur lebih dari satu tahun, 

menetap, menjalar atau membelit, mengandung banyak 
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vitamin A, C serta mineral terutama zat besi. Kangkung 

mempunyai 2 jenis, yaitu kangkung darat yang mempunyai 

daun panjang dan ujung runcing, berwarna hijau keputihan 

dan  bunganya berwarna putih. Kangkung air mempunyai 

daun yang panjang dengan ujung yang agak tumpul berwarna 

hijau kelam dan bunganya berwarna putih keunguan 

(Moerhasrianto, 2011). 

Kangkung dianggap sebagai sumber pakan konsentrat 

berprotein selain itu juga merupakan sumber yang kaya akan 

mineral dan vitamin, terutama kaya akan vitamin A (karoten), 

B1, B2, C, dan zat besi. Kangkung air ini juga memiliki 

potensi tinggi sebagai suplemen pakan ternak yang didukung 

dengan penambahan bobot badan yang tinggi serta 

memproduksi susu tinggi dan menekan biaya pengeluaran 

dibandingkan dengan pemberian rumput (Hoang Chat, 2005) 

 Kangkung  termasuk tanaman yang mampu 

melakukan adaptasi dengan baik pada kondisi tanah atau 

lingkungan dengan kisaran toleransi yang luas. Tanaman 

kangkung dapat tumbuh dalam kondisi nitrogen terbatas 

(Djukri, 2005).  

2.2. Konsumsi Pakan 

 Menurut Tillman et al. (1999) konsumsi pakan adalah 

jumlah pakan yang dimakan oleh ternak yang akan digunakan 

untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan produksi. 

Aktifitas konsumsi meliputi proses mencari pakan, mengenal 

dan mendekati pakan, proses bekerjanya indera ternak 

terhadap pakan, proses memilih pakan dan proses 

menghentikan makan. Parakkasi (1995) menegaskan bahwa 

tingkat konsumsi (Voluntary Feed Intake) adalah jumlah 

pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Konsumsi pakan 
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merupakan faktor esensial untuk mengetahui kebutuhan 

pokok dan produksi. Tingkat konsumsi menggambarkan 

palatabilitas. 

 Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dapat 

dimakan oleh ternak per satuan bobot badan dalam waktu 

tertentu. Ternak ruminansia yang normal tidak dalam keadaan 

sakit / sedang berproduksi, mengkonsumsi pakan dalam 

jumlah yang terbatas sesuai dengan kapasitas saluran 

pencernaanya. Kemudian sejalan dengan pertumbuhan, 

perkembangan serta tingkat produksi yang dihasilkan, 

konsumsi pakanya juga akan meningkat. Tinggi rendah 

konsumsi pakan pada ternak ruminansia sangat dipengaruhi 

oleh faktor eksternal (lingkungan) dan faktor internal (kondisi 

ternak itu sendiri). Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya konsumsi pakan pada ternak ruminansia antara lain 

(Anggorodi, 1994) : 

a) Temperature lingkungan 

Ternak ruminansia dalam kehidupanya menghendaki 

temperatur lingkungan yang sesuai dengan kehidupanya, baik 

dalam keadaan sedang berproduksi maupun tidak. Kondisi 

lingkungan tersebut sangat bervariasi dan erat kaitnya dengan 

kondisi ternak yang bersangkutan yang meliputi jenis ternak, 

umur, tingkat kegemukan, bobot badan, keadaan penutup 

tubuh (kulit dan bulu), tingkat produksi dan tingkat 

kehilangan panas tubuhnya akibat pengaruh lingkungan. 

Apabila terjadi pertambahan kondisi lingkungan hidupnya, 

maka akan terjadi pula penambahan konsumsi pakanya. 

Konsumsi pakan ternak biasanya menurun sejalan dengan 

kenaikan temperatur lingkungan. Semakin tinggi temperatur 

lingkungan hidupnya, maka tubuh ternak akan kelebihan 

panas, sehingga kebutuhan terhadap pakan akan turun. 
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Sebaliknya, pada temperatur lingkungan yang lebih rendah, 

ternak akan membutuhkan pakan karena ternak membutuhkan 

tambahan panas. 

b) Palatabilitas   

Palatabilitas merupakan sifat performansi bahan-

bahan pakan sebagai akibat dari keadaan fisik dan kimiawi 

yang dimiliki oleh bahan-bahan pakan yang dicerminkan oleh 

organoleptiknya, seperti kenampakan, bau, rasa (hambar, asin, 

pahit dan manis), tekstur dan temperaturnya. Hal inilah yang 

menumbuhkan daya tarik dan merangsang ternak untuk 

mengkonsumsinya. Ternak ruminansia lebih menyukai pakan 

rasa manis dan hambar dari pada asin / pahit. Daya tarik dan 

merangsang ternak untuk mengkonsumsi pakan adalah 

palatabilitas. Makanan yang berkualitas baik tingkat 

konsumsinya lebih tinggi dibandingkan dengan makanan 

berkualitas rendah, sehingga kualitas pakan yang relatif sama, 

maka tingkat konsumsinya juga relatif sama (Parakkasi, 

1995). 

c) Selera pakan 

Selera sangat bersifat internal, tetapi erat kaitnya 

dengan keadaan lapar. Pada ternak ruminansia, selera 

merangsang usat saraf (hyphotalamus) yang menstimulasi 

keadaan lapar. Ternak akan mengatasi kondisi ini dengan cara 

mengkonsumsi pakan. 

d) Status fisiologis 

Status fisiologis untuk ternak ruminansia seperti 

umur, jenis kelamin, kondisi tubuh (misalnya bunting atau 

dalam keadaan sakit) sangat mempengaruhi konsumsi 

pakanya. 

e) Bentuk pakan 
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Ternak ruminansia lebih menyukai pakan bentuk 

butiran (hijauan yang dibuat pellet atau dipotong) dari pada 

hijauan yang diberikan seutuhnya. Hal ini berkaitan erat 

dengan partikel yang lebih mudah dikonsumsi dan dicerna. 

Oleh karena itu, rumput yang diberikan sebaiknya dipotong-

potong menjadi partikel yang lebih kecil dengan ukuran 3-5 

cm (Pond et al, 2005) 

f) Bobot badan 

Bobot badan ternak berbanding lurus dengan tingkat 

konsumsi pakanya. Semakin tinggi bobot badan, semakin 

tinggi pula tingkat konsumsi pakan, namun semakin rendah 

konsumsi pakan berdasarkan presentase bobot badan . 

g) Konsentrasi nutrien 

Konsentrasi nutrien yang sangat berpengaruh 

terhadap konsumsi pakan adalah konsentrasi energi yang 

terkandung di dalam pakan. Konsentrasi energi pakan ini 

berbanding terbalik dengan tingkat konsumsinya. Semakin 

tinggi konsentrasi energi di dalam pakan, maka jumlah 

konsumsinya akan menurun. Sebaliknya konsumsi pakan akan 

meningkat jika konsentrasi energi yang dikandung pakan 

rendah.  

 

2.3. Kecernaan Pakan 

 Kecernaan adalah bagian dari nutrien yang tidak 

dieksresikan dalam feses dan diasumsikan sebagai nutrien 

yang diserap oleh tubuh ternak. Bahan pakan yang baik adalah 

bahan pakan yang memiliki kecernaan tinggi, sehingga dapat 

meningkatkan konsumsi pakan, dengan harapan kebutuhan 

nutrien ternak dapat terpenuhi, sehingga produksi ternak dapat 

mencapai optimal (McDonald, Edward and Greenhalgh, 

1988). 
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 Kecernaan adalah indikasi awal ketersediaan berbagai 

nutrisi yang terkandung dalam bahan pakan tertentu bagi 

ternak yang mengkonsumsinya. Kecernaan yang tinggi 

mencerminkan besarnya sumbangan nutrien pada ternak, 

sementara itu pakan yang mempunyai kecernaan rendah 

menunjukan bahwa pakan tersebut kurang mampu mensuplai 

nutrien untuk hidup pokok maupun untuk tujuan produksi 

ternak (Rubianti, Fernandez, Marawali dan Budisantoso, 

2008) 

 Kecernaan ada dua macam, yaitu kecernaan semu 

(Apparent digestibility) dan kecernaan murni (True 

digestibility). Kecernaan semu adalah nutrien yang dicerna 

dan diserap dari saluran pencernaan yang diperoleh dari 

engurangan nutrien yang dikonsumsi dengan nutrien yang 

keluar melalui feses yang berasal dari pakan. Adapun 

kecernaan murni memperhitungkan mukosa, alat pencernaan, 

mikroba dan enzim – enzim pencernaan. Kecernaan murni 

dapat diestimasi secara tidak langsung dengan jalan memberi 

pakan yang tidak mengandung nitrogen (Church and Pond, 

1998). 

 Berdasarkan penelitian Suarna dan Sukarji (2001), 

menyatakan bahwa peningkatan kandungan protein hijauan 

akan meningkatkan nilai kecernaan hijauan, sedangkan 

sebaliknya peningkatan kandunga serat kasar akan 

menurunkan nilai kecernaan hijauan. Namun dalam penelitian 

ini kodisi tersebut belum terwujud secara nyata karena nilai 

kecernaan hijauan hanya 42% dipengaruhi oleh faktor 

besarnya kandungan protein dan serat kasar, sedangkan 58% 

lainya dipengaruhi oleh faktor lain. 

 Faktor – faktor yang mempengaruhi kecernaan adalah 

: (Anggorodi, 1994) 
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1. Suhu, berpengaruh terhadap nafsu makan dan 

jumlah pakan yang dikonsumsi sehingga pada 

akhirnya akan mempengaruhi kecernaan. 

2. Laju pakan dalam pencernaan, pakan yang 

dikonsumsi terlalu cepat melalui alat pencernaan, 

maka pakan tidak akan cukup waktu untuk 

dicerna. 

3. Bentuk fisik pakan, semakin kecil atau semakin 

luas permukaan pakan akan memudahkan dalam 

proses pencernaan serta komposisi ransum. 
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