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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

 Kambing PE merupakan kambing hasil persilangan 

kambing ettawa ( kambing unggul berasal dari India dengan 

kambing kacang yang asli Indonesia. Kambing PE sangat 

mudah beradaptasi dengan iklim Indonesia dan mudah 

dipelihara serta salah satu keunggulannya adalah daging dan 

susu yang dapat dikatagorikan sebagai tipe dwiguna (Pertiwi, 

2011). Penampilan kambing PE mirip kambing kacang dan 

sering disebut juga dengan jawa randu atau bligon. 

Pemanfaatan dari kambing ettawa 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 (Mukarom, 2010). Kambing PE betina 

dewasa memiliki berat badan antara 35-45 kg, sedangkan 

untuk yang jantan adalah berkisar antara 35-60 kg (Schoenian, 

2004). 

  

 

2.2. Mineral  

Mineral merupakan salah satu zat makanan yang 

esensial untuk produksi susu. Mineral diperlukan juga untuk 

pemeliharaan tubuh, pertumbuhan, kelengkapan jaringan 

tulang, sebagai kofaktor beberapa system enzim, pemeliharan 
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keseimbangan sistem osmosa dalam tubuh, kontraksi urat 

daging dan fungsi normal dari system saraf. Kekurangan 

mineral akan menyebabkan aktivitas mikroba rumen 

terganggu. Terganggunya aktivitas mikroba akan 

menimbulkan perubahan pemanfaatan N-ammonia, karena 

lebih kurang 82 % mikroba rumen dapat menggunakan N-

ammonia dibandingkan dengan peptide dan asam amino. Oleh 

karena itu jumlah ammonia yang dapat digunakan dalam 

mikroba tergantung dari jumlah mikroba dan laju 

pertumbuhan. Kekurangan mineral juga dapat mengganggu 

fungsi jantung dan otot serta kerja system enzim yang 

manifestasinya adalah turunnya produksi (Adriani dan 

Mushawwir, 2009) 

Tanuwiria (2009) mengemukakan bahwa kekurangan 

mineral makro dapat menyebabkan terjadinya penurunan 

produksi dan kualitas susu yang dihasilkan. Hal ini disebabkan 

karena mineral sangat menentukan keseimbangan asam basa 

atau menentukan pH dalam rumen.  

Mineral mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan aktivitas mikroba rumen. Zn dapat 

mempercepat sintesa protein oleh mikroba melalui pengaktifan 

enzim-enzim mikroba. Suplementasi Zn dapat meningkatkan 

ketahanan sapi perah terhadap mastitis. Mineral Co berperan 

dalam sintesis vitamin B12. Mineral Cu dan Co bersama-sama 

dapat memperbaiki daya cerna serat kasar. Sulfur adalah salah 

satu unsur penting yang mempengaruhi proses fermentasi 

dalam rumen (Sudarmo, 2008). 

Suplementasi  mineral Zn mampu meningkatkan 

produktivitas  kambing PE   (Widhyari ,2005).  Kalsium (Ca) 

merupakan elemen mineral yang paling banyak dibutuhkan 

oleh tubuh ternak. Ca memiliki peranan penting sebagai 
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penyusun tulang dan gigi. Sekitar 99 % dari total tubuh terdiri 

dari Ca. Selain itu Ca berperan sebagai penyusun sel dan 

jaringan. Fungsi Ca yang tidak kalah pentingnya adalah 

sebagai penyalur rangsangan-rangsangan syaraf dari satu sel 

ke sel lain. Jika ransum ternak pada masa pertumbuhan 

defisien Ca maka pembentukan tulang menjadi kurang 

sempurna dan akan mengakibatkan gejala penyakit tulang. 

Gejala penyakit tulang diantaranya adalah pembesaran tulang 

sendi dan tulang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Ransum ternak dewasa yang mengalami defisien Ca akan 

menyebabkan osteomalacia. Ca air susu cukup stabil walaupun 

defisiensi Ca, namun produksi susu akan turun (Sutama, 

2009). Kandungan mineral pada Mineral Water disajikan 

dalam tabel 1.  

 

Tabel 1. Kandungan Suplemen Mineral Water dengan 

teknologi Hyper nano 

No Kandungan  Persentase (%) 

1. Phosphorus (P) 29 ± 0,3 

2. Calcium (C) 43 ± 0,2 

3. Ferrum (Fe) 7,9 ± 0,2 

4. Nickel (N) 6,4 ± 0,2 

5. Cuprum (Cu) 13 ± 0,2 

 

2.3 Nanoteknologi 

Nanoteknologi adalah ilmu dan rekayasa dalam 

menciptakan material, struktur fungsional, maupun piranti 

alam skala nanometer. Material berukuran nanometer memiliki 

sejumlah sifat kimia dan fisika yang lebih unggul dari material 

berukuran besar (bulk). Disamping itu material dengan ukuran 
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nanometer memilki sifat yang kaya karena menghasilkan sifat 

yang tidak dimiliki oleh material ukuran besar. Sejumlah sifat 

tersebut dapat diubah-ubah dengan melalui pengontrolan 

ukuran material, pengaturan komposisi kimiawi, modifikasi 

permukaan, dan pengontrolan interaksi antar partikel. Material 

nanopartikel adalah material-material buatan manusia yang 

berskala nano, yaitu lebih kecil dari 100 nm, termasuk di 

dalamnya adalah nanodot atau quantum dot, nanowire dan 

carbon nanotube (Arny, 2012), sedangkan menurut Kuzma 

(2010) Nanoteknologi merupakan ilmu yang mempelajari 

mengenai struktur suatu materi yang berukuran nano (10-9m). 

Sejak 1980an, nanoteknologi mulai berkembang dan 

memberikan dampak pada berbagai bidang kehidupan 

terutama pada bidang industri pangan, pakan serta pertanian. 

Aplikasi nanoteknologi dalam pakan ternak meliputi 

penggunaan mineral esensial berukuran nano untuk 

meningkatkan efektivitas dari pakan ternak. Ukuran 

nanoparticles dapat memperluas area permukaan partikel 

sehingga memungkinkan terjadinya interaksi kimia yang lebih 

optimal dan mempermudah mineral dalam ukuran nano 

tersebut masuk ke dalam sel (Wang, Hel, Lindemann, Jiang. 

2007, 2009; Kuzma, 2010). 

 

2.3. Konsumsi Pakan 

 Menurut Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, 

Prawirokusumo, dan Lebdosoekojo (1998) 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 
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menghentikan makan. Parakkasi (1999) menengaskan bahwa 

tingkat konsumsi (Voluntary Feed Intake) adalah jumlah 

pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Konsumsi pakan 

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 tersebut antara lain 

temperatur lingkungan, palatabilitas, bobot badan, status 

fisiologis, serta bentuk dan kandungan nutrien pakan. 

 

2.4. Metabolit Darah 

2.4.1. Urea Darah 

 Imbangan hijauan dan konsentrat pada pakan kambing 

perah akan menentukan kadar protein dalam susu dan 

kandungan urea dalam darah. Semakin tinggi pemberian 

hijauan, maka semakin rendah kandungan protein dan TDN 

ransum yang mengakibatkan semakin rendahnya konsumsi PK 

dan TDN. Protein pakan yang masuk kedalam rumen diubah 

menjadi dua yaitu NPN dan protein murni. Protein murni 

mengalami proses deaminasi didalam rumen oleh mikroba 

rumen untuk sintesis protein tubuh mikroba, setelah itu 

menuju abomasum, lalu mengalami penyerapan di usus halus 
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dan dibawa vena portal ke hati untuk sumber glukosa dan 

sebagian dibawa ke ambing untuk sintesis protein susu oleh sel 

sekretori. Non Protein Nitrogen (NPN) masuk ke dalam hati 

diubah menjadi amonia, sebagai produk fermentasi rumen 

dimanfaatkan oleh mikroba untuk 2 pembentukan tubuhnya 

dan ada yang diubah menjadi urea yang dialirkan ke dalam 

darah lalu menuju ke ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh 

ternak (Astrianda, 2014).  

 Siklus N dalam tubuh ruminansia membantu 

fermentasi mikrobial dalam rumen dan dalam saluran 

pencernaan lain. Konsentrasi ammonia, konsumsi bahan 

organik, konsentrasi urea adalah faktor-faktor penting yang 

mempengaruhi laju urea dari darah ke dalam saluran 

pencernaan (Caprila, Stanculeijana, Drinceanu dan Brencsik, 

2008).  

Prubowati (2005), menyatakan bahwa peningkatan 

konsentrasi urea darah sebanding dengan ketersediaan protein 

ransum dan dipengaruhi juga oleh laju degradasi protein  

dalam rumen. Semakin banyak amonia yang dihasilkan dari 

perombakan protein pakan di dalam rumen, maka akan 

semakin tinggi konsentrasi urea darah. Ammonia dalam tubuh 

ternak dapat berupa ion ammonium (NH4
+) dan ion ammonia 

(NH3). Dua bentuk tersebut (NH4 + NH3) disebut total 

ammonia. Lebih dari 80% ammonia yang berasal dari 

degradasi urea dimanfaatkan oleh bakteri untuk membentuk 

protein mikrobial dengan menggunakan energi dari 

metabolisme pakan (Caprilla et al, 2008).  

 Menurut Ouanes, Abdennour, dan Aquaidjia (2011), 

kadar urea darah pada kambing laktasi yaitu antara 29 – 39 

mg/ dl. Antunovic, Novoselec, Sauerwein, Speranda, Vegara, 
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dan Pavic (2011), menemukan bahwa rata - rata kadar urea 

darah pada kambing laktasi yaitu 40,87 mg/ dl. 

 

2.4.2. Glukosa Darah 

 Pemeriksaan glukosa darah dapat dilakukan karena 

menunjukkan bahwa ternak ruminansia membutuhkan glukosa 

dalam seluruh fase kehidupannya dan kebutuhannya itu 

menunjukkan trend yang sama dengan kebutuhan protein. 

Hasil kajian glukosa darah meunjukkan bahwa glukosa adalah 

sumber energy utama untuk sel dari metabolisme karbohidrat. 

Glukosa dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh ternak 

ruminansia untuk kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan 

pertumbuhan fetus, pertumbuhan jaringan (plasenta, ambing) 

dan produksi susu (Syarifudin, 2010). 

 Hasil analisa kadar glukosa digunakan untuk 

memprediksi metabolisme yang mungkin terjadi dalam sel 

dengan kandungan gula yang tersedia. Ketersediaan 

kandungan glukosa dalam tubuh yang sangat berlebih 

menyebabkan glukosa tersebut akan mengalami reaksi 

katabolisme (pemecahan senyawa besar menjadi senyawa 

yang sederhana) secara enzimatik untuk menghasilkan energi. 

Ketersediaan kandungan glukosa yang berada dibawah batas 

minimum menyebabkan asam piruvat yang dihasilkan dari 

proses katabolisme dapat mengalami proses enzimatik secara 

anabolisme (sintesis senyawa kompleks) melalui 

glukoneogenesis untuk mensintesis glukosa dan memenuhi 

kadar normal glukosa dalam darah (Anonimus,2009a). 

 Kebutuhan glukosa pada ternak ruminansia hanya 

sedikit berbeda dibandingkan dengan ternak monogastrik. 

Pada kondisi fisiologi tertentu seperti masa laktasi, 

pertumbuhan cepat, sepertiga masa kebuntingan ternak 
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ruminansia akan meningkat. Adanya proses fermentasi pakan 

dalam rumen secara berlebihan mengakibatkan hanya sedikit 

glukosa yang tersedia untuk diserap oleh usus halus, oleh 

karena itu ternak ruminansia sangat tergantung pada 

tersedianya bakalan glukosa untuk digunakan dalam proses 

glukogenesis (Soetanto, 2004). Adriani dan Mushawwir 

(2009) menambahakan bahwa PH rumen tinggi akan 

mengakibatkan terhambatnya aktivitas dari bakteri amilolitik 

dan sesulolitik yang mana bakteri ini hanya akan hidup pada 

suasana sedikit asam sehingga mengakibatkan serat kasar dan 

karbohidrat non struktural yang dicerna juga rendah dan akan 

menurunkan kandungan asam lemak terbang maka menurun 

pula kandungan asam propionat yang pada akhirnya akan 

menurunkan kandungan glukosa darah.  

 Menurut Isharmanto (2010), glukogenesis adalah 

proses pembentukan glikogen dari glukosa. Menurut Abidin 

(2010) glukosa ruminansia 40-60% berasal dari asam lemak 

propionat, ± 20% dari protein (asam amino yang diserap dari 

saluran pencernaan), sisanya dari VFA rantai cabang, asam 

laktat dan gliserol. Proses metabolisme glukosa terdapat 

insulin dan glukagon yang mengatur produksi glukosa 

ruminansia dan mengontrol homeostatis glukosa terutama di 

dalam darah. Insulin berperan untuk mengurangi produksi 

glukosa dari propionat dan perkurson glukosa lainnya, 

sedangkan glukagon berperan dalam glukoneogenesis dari 

prekursor glukosa dan melepaskan glukosa dari glikogen hati. 

Rahardja (2008) menyatakan bahwa kadar gula darah normal 

pada ternak ruminansia bervariasi antara 40-60 mg/dL dan 35-

55 mg/dL. 

 

 


