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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Domba Ekor Gemuk 

Domba diklasifikasikan sebagai hewan herbivora ( pemakan daun - 

daunan ) karena pakan utamanya adalah hijauan. Domba lebih menyukai rumput 

dibandingkan dengan jenis hijauan lainnya ( Sodiq dan Abidin, 2003 ). Ada tiga 

jenis domba yang dikenal di Indonesia yaitu domba ekor tipis, domba ekor gemuk 

dan domba Priangan ( Mulyono dan Sarwono, 2004 ). 

Klasifikasi ternak domba menurut Ensminger (2002), yaitu:  

Kingdom : Animalia  

Fillum : Chordata (hewan bertulang belakang)  

Kelas : Mamalia (hewan menyusui)  

Ordo : Artiodactyla (hewan berkuku genap)  

Famili : Bovidae (hewan memamah biak) 

Genus : Ovis  

Spesies : Ovis aries  

Ternak domba yang dipelihara oleh masyarakat Indonesia umumnya merupakan 

domba-domba lokal. Domba lokal merupakan domba asli Indonesia yang 

memiliki tingkat daya adaptasi yang baik pada iklim tropis dan beranak sepanjang 

tahun.Daging domba seperti halnya daging ayam, dapat diterima olehberbagai 

lapisan masyarakat, berbeda halnya dengan daging babi dan sapi ( Sudarmono dan 

Sugeng, 2003 ). Hal ini diketahui bahwa laju permintaandaging domba meningkat 

rata-rata 2,7% per tahun, tetapi tidak diikutidengan ketersediaan ternak domba 

dalam negeri ( Mulyono dan Sarwono, 2004 ). 
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 Domba Ekor Gemuk (DEG) merupakan salah satu sumber dayagenetik 

ternak yang memiliki nilai ekonomis, ilmu pengetahuan dan sosialbudaya serta 

memenuhi kebutuhan protein hewani bagi manusia. Populasi domba di Indonesia 

pada tahun 2012 mencapai 12.768.241 ekor namun penyebarannya tidak merata di 

setiap propinsi. Populasi domba terbanyak terdapat di Propinsi Jawa Barat yaitu 

mencapai 7.832.484 ekor (Anonim,2012).Peluang pengembangan usaha ternak 

domba mempunyai prospek yang cukup baik di pasar domestik maupun ekspor. 

Jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 212 juta jiwa, adalah pasar yang 

menjanjikan bagi produser pangan, diantaranya bagi peternak DEG (Darmawan, 

2003).Populasi domba di Jawa Timur terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, 

berdasarkan data statistik atau BPS Jawa Timur pada Tahun 2011 populasi domba 

sebanyak 3.848.535 ekor, Tahun 2012 sebanyak 5.238.549 ekor, Tahun 2013 

sebanyak 5.341.438 ekor, Tahun 2014 sebanyak 5.782.950 ekor, Tahun 2015 

sebanyak 5.703.604 ekor  (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2016).  

 Domba lokal mempunyai tubuh yang kecil. Domba jantanbertanduk kecil 

sedangkan domba betina tidak bertanduk. Bobot dombajantan berkisar 20-30 kg, 

yang betina berkisar 15-20 kg ( Mulyono danSarwono, 2004 ).DEG mempunyai 

bentuk badan besar, bobot dombajantan mencapai 50 kg dan domba betina 

mencapai 40 kg. Domba jantan bertanduk, tetapi domba betina tidak bertanduk. 

Ekor panjang, padabagian pangkalnya besar dan menimbun banyak lemak, ujung 

ekornyakecil tak berlemak. Domba ini banyak terdapat di Jawa Timur, 

Madura,Lombok dan Sulawesei ( Sudarmono dan Sugeng, 2003 ).Sudarmono dan 

Sugeng (2008),  mengatakan Bobot badan dewasa dapat mencapai 30-40 kg pada 
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jantan dan betina 20-25 kg dengan persentase karkas 44-49%.dengan ketersediaan 

ternak domba dalam negeri ( Mulyono dan Sarwono. 2004).  

 Menurut hasil penelitian, dengan pemeliharaan yang sederhana ternak 

domba mempunyai pertambahan bobot harian 20-30 gram/hari. Namun, dengan 

pemeliharaan secara intensif ternak domba mampu memberikan pertambahan 

bobot badan harian sebesar 50-150 gram/hari ( Sudarmono dan Sugeng, 2003 

).Kemampuan produksi ternak domba di Indonesia dapat ditingkatkan bila tata 

cara pemeliharaan secara ekstensif diubah ke semiintensif atau intensif (Mulyono 

dan Sarwono, 2004 ). Bila ditinjau dari aspek produksi, domba lokal mempunyai 

daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang beriklim tropis 

termasuk pakan yang sangat jelek ( Sodiq dan Abidin, 2003 ).Kelembaban yang 

dibutuhkan oleh domba untuk tumbuh adalah 60%- 80% (Sodiq, 2008). 

B. Produktifitas DEG 

 Penggemukan untuk ternak saat ini telah banyak dilakukan oleh peternak 

maupun pedagang dengan prinsip memberikan perlakuan selama pertumbuhan 

untukmemperoleh nilai tambah yang lebih besar dalam bentuk pertambahan bobot 

badan.Istilah penggemukan berasal dari kata fattening yang berarti pembentukan 

lemak,dan istilah tersebut dewasa ini tidak sesuai lagi karena sistem produksi dan 

selerakonsumen yang berubah. Hewan yang dipotong semakin muda, sehingga 

dagingnyasemakin empuk. Tujuan program penggemukan adalah untuk 

memperbaiki kualitaskarkas dengan cara mendeposit lemak seperlunya saja. Bila 

ternak yang digunakanbelum dewasa, maka program tersebut sifatnya adalah 
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membesarkan sambil menggemukan atau memperbaiki kualitas karkas (Parakkasi, 

2002). 

 Pertumbuhan murni mencakup perubahan-perubahan dalam bentuk dan 

berat jaringan-jaringan pembangun seperti urat daging, tulang, jantung, otak, dan 

semuajaringan tubuh lainnya (kecuali jaringan lemak) dan alat-alat tubuh. 

Pertumbuhanmurni dilihat dari sudut kimiawinya merupakan pertambahan protein 

dan zat-zatmineral yang ditimbun dalam tubuh. Pertambahan berat akibat 

penimbunan lemakatau penimbunan air bukan merupakan pertumbuhan murni 

(Anggorodi, 2000).  

 Domba mengalami proses pertumbuhan yang pada awalnya berlangsung 

lambat kemudian semakin lama meningkat lebih cepat sampai domba berumur 4-3 

bulan. Namun, pertumbuhan tersebut akhirnya kembali lambat pada saat domba 

mendekati kedewasaan tubuh (Sudarmono dan Sugeng, 2008).Pertumbuhan 

umumnya diukur dengan berat dan tinggi. Domba muda mencapai 75% bobot 

dewasa pada umur satu tahun dan 25% lagi setelah enam bulan kemudian yaitu 

pada umur 18 bulan dengan pakan yang sesuai dengan kebutuhannya. 

 Setiap 25 kg bobot domba membutuhkan pakan kering sebanyak 1-1,5 kg 

atau 2-2,5 kg setara dengan 3 kg pakan hijauan segar per hari. Pakan penguatnya 

200-300 gram/ekor/hari untuk domba anakan maupun domba jantan dan betina 

dewasa yang digemukkan. Sementara untuk induk yang sedang bunting atau 

menyusui, pakan penguat diberikan antara 250-375 gram/ekor/hari ( Mulyono dan 

Sarwono, 2004 ). 
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 Tingkat pertumbuhan domba berkisar antara 20-200 gram/ekor/hari. 

Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan domba antara lain tingkat 

pakan, genetik, jenis kelamin, kesehatan, dan manajemen (Gatenby, 2001). 

 Pertumbuhan kambing dan domba adalah suatu hal yang kompleks, ba 

nyak faktor yang mempengaruhinya antara lain keturunan dan lingkungan. Faktor 

keturunan lebih membatasi kemungkinan pertumbuhan dan besarnya tubuh yang 

dicapai. Faktor lingkungan seperti iklim, pakan, pencegahan atau pemberantasan 

penyakit serta tata laksana akan menentukan tingkat pertumbuhan dalam 

pencapaian dewasa. Maynard dan Loosli (2009), menyatakan bahwa kecepatan 

pertumbuhan tergantung dari spesies, jenis kelamin, umur dan keseimbangan zat-

zat nutrisi dalam pakan. 

 Menurut Hastono (2010) menyatakan diketahui 

bahwaproduktivitasdombadipengaruhioleh faktor internal/genetis 

daneksternal/lingkungan. Faktor eksternaldimaksud salah satu diantaranya 

adalahtatalaksanapemberian pakan. Potensi kemampuan produksi domba dapat 

diekspresikan dalam bentukbobothidup pada umur tertentu, dan bobot karkas 

bahwa laju pertumbuhan akan menurun sesuai dengan pertambahan umur. 

Sedangkan Thalib (2004), menyatakanpertambahan bobot badan ternak 

ruminansia sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan, maksudnya 

penilaian pertambahan bobot badan ternak sebanding dengan ransum yang 

dikonsumsi. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas ternak adalah bahan 

makanan yang meliputi jumlah dan kualitas pakan. Kebutuhan nutrisi yang 
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dibutuhkan oleh ternak bervariasi antar jenis dan umur fisiologis yang berbeda. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi ternak adalah jenis 

kelamin, tingkat produksi, keadaan lingkungan dan aktivitas fisik ternak. 

Kebutuhan nutrisi ternak dapat digolongkan menjadi komponen utama yaitu 

energi, protein, mineral dan vitamin. Zat-zat makanan tersebut berasal dari pakan  

yang dikonsumsi oleh ternak (Rohaeni, 2005). 

C. Sistem Pencernaan Ruminansia 

Gambar 2 : Saluran pencernaan domba 

Sumber : Buku Pengantar Ruminologi (2011) 

 

Perkembangan sistem pencernaan ternak domba mengalami tiga fase 

perubahan. Fase pertama, pada waktu domba dilahirkan sampai dengan umur tiga 

minggu yang disebut non ruminansia karena pada tahap ini fungsi sistem 

pencernaan sama dengan pencernaan mamalia lain. Fase kedua mulai umur 3-8 

minggu disebut fase transisi yaitu perubahan dari tahap non ruminansia menjadi 

ruminansia yang ditandai dengan perkembangan rumen. Tahap ketiga fase 

ruminansia dewasa yaitu setelah umur domba lebih dari 8 minggu (Van Soest, 

dkk,.1983) 

Proses utama dari pencernaan adalah secara mekanik, enzimatik ataupun 

mikrobial. Proses mekanik terdiri dari mastikasi atau penguyahan dalam mulut 

dan gerakan – gerakan saluran pencernaan yang dihasilkan oleh kontraksi otot 
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sepanjang usus. Pencernaan secara enzimatik atau kimiawi dilakukan oleh enzim 

yang dihasilkan oleh sel – sel dalam tubuh hewan dan yang berupa getah – getah 

pencernaan (Tilman, dkk,.1984) 

Frandson 1992 menyatakan bagian – bagian sistem pencernaan adalah 

mulut, pharink, oesophagus ( pada ruminansia merupakan perut depan atau 

forestomach), perut glandular, usus halus, usus besar serta glandula alsesoris yang 

terdiri dari glandula saliva, hati dan pankreas. 

Pencernaan adalah proses perubahan fisik dan kimia yang dialami bahan 

makanan dalam alat pencenaan dilakukan oleh mikroba rumen.  Mikroba rumen 

merubah zat-zat hara yang terdapat dalam makanan menjadi senyawa yang lebih 

sederhana, sehingga dapat diserap tubuh dan dapat digunakan sebagai energi 

membentuk senyawa-senyawa baru.  

Perbedaan anatomis antara ternak ruminansia dan non ruminansia adalah 

pada ternak ruminansia tidak mempunyai banyak gigi pada rahang atas 

sebagaimana yang dimiliki ternak non ruminansia.  Pengunyahan makanan di 

bagian mulut pada ternak ruminansia berlangsung relatif singkat, sebagian besar 

makanan yang dikonsumsi langsung ditelan dan disimpan (sementara waktu) di 

dalam bagian perut (Kartadisastra, 1997).  

Zat gizi yang tidak terdapat di dalam feses atau habis dicerna dan 

diabsorpsi diasumsikan sebagai daya cerna (Tilman et al., 1998).  Kecernaan 

dapat menjadi ukuran tinggi rendahnya efektifitas penggunaan suatu bahan pakan.  

Arora (1995) menyatakan bahwa tingkat kecernaan merupakan fungsi waktu 

pencernaan dan waktu yang tersedia bagi makanan untuk dicerna. Ketika pakan 
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memasuki rumen, semua unsur nutrisi yang terkandung di dalam pakan akan 

mengalami pertukaran yang menghasilkan produk siap cerna.  Setiap unsur nutrisi 

yang terkandung di dalam bahan pakan setelah dikonsumsi akan dicerna oleh 

ternak ruminansia di dalam alat pencernaannya (Kartadisastra, 1997).   

Pada umumnya pakan dengan kandungan nutrisi tinggi akan memiliki 

kecernaan tinggi pula (Suarti, 2001). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecernaan, yaitu suhu, laju perjalanan makanan dalam organ pencernaan, bentuk 

fisik bahan pakan, komposisi ransum, dan pengaruh perbandingan dari zat-zat 

makanan lainnya (Anggorodi, 1994).  

Menurut Sutardi (1980), proses pencernaan dibagi menjadi tiga jenis 

berdasarkan perubahan yang terjadi pada bahan makanan dalam alat pencernaan, 

yaitu pencernaan mekanik, pencernaan hidrolitik, dan pencernaan fermentatif.  

Tilman et al., (1998) menyatakan makanan yang masuk melalui mulut ternak 

ruminansia akan mengalami proses pengunyahan atau pemotongan secara 

mekanik hingga membentuk bolus. Dalam proses ini makanan akan bercampur 

dengan saliva lalu masuk ke dalam rumen melalui esophagus. Selanjutnya di 

dalam rumen makanan mengalami proses pencernaan fermentatif. Pencernaan 

fermentatif pada ruminansia terjadi di dalam rumen (retikulo rumen) berupa 

perubahan senyawa-senyawa tertentu menjadi senyawa lain, yang sama sekali 

berbeda dari molekul zat makanan asalnya.  Rumen merupakan bagian perut yang 

paling depan dengan kapasitas paling besar.  Rumen berfungsi sebagai tempat 

penampungan makanan yang dikonsumsi untuk sementara waktu.  Di dalam 

rumen makanan bercampur dengan saliva. Setelah beberapa saat ditampung, 
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makanan dikembalikan ke mulut untuk dikunyah kembali, proses ini disebut 

regurgitasi.  Pengunyahan kembali makanan yang berasal dari rumen biasa 

dilakukan ternak pada saat istirahat dan sering kali dilakukan pada kondisi 

berbaring (Kartadisastra, 1997).  Kemudian makanan ditelan kembali, dicerna 

oleh mikroba rumen membentuk digesta halus dan masuk ke dalam saluran 

pencernaan selanjutnya untuk mengalami pencernaan hidrolitik (Fradson, 1993).  

Proses pencernaan fermentatif di dalam rumen terjadi sangat intensif. Di 

dalam rumen terkandung berjuta-juta mikroorganisme bersel tunggal (bakteri dan 

protozoa) yang menggunakan campuran makanan dan air sebagai media 

hidupnya.  Bakteri tersebut memproduksi enzim pencerna serat kasar dan protein, 

serta mensintesis vitamin B yang digunakan untuk berkembang biak dan 

membentuk sel-sel baru.  Sel-sel inilah yang akhirnya dicerna sebagai protein. 

hewani yang dikenal dengan sebutan protein mikroba (Kartadisastra, 1997).  

Menurut Blakely dan Bade (1994), saat mikroorganisme bekerja terhadap 

pakan di dalam saluran pencernaan, maka akan dihasilkan produk sampingan 

berupa asam lemak terbang atau volatile vatty acid (VFA).  VFA diserap melalui 

dinding rumen melalui penonjolan-penonjolan yang menyerupai jari yang disebut 

vili, serta menghasilkan energi.  

Sutardi (1980) menyatakan bahwa energi yang terbuang dalam bentuk gas 

metan (CH4) dan panas fermentasi, kemudian protein bernilai hayati tinggi 

mengalami degradasi menjadi NH3. Sebagian besar proses pencernaan 

diselesaikan di abomasum yang disebut juga sebagai lambung sejati, karena 

kemiripannya dengan fungsi perut tunggal pada ternak non ruminansia.  Unsur-
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unsur penyusun berbagai nutrient (asam amino, gula, asam lemak, dan 

sebagainya) dihasilkan disini melalui proses kerja cairan lambung terhadap 

bakteri dan protozoa yang diserap melalui dinding usus.  Bahan-bahan yang tidak 

tercerna bergerak ke secum dan usus besar kemudian disekresikan sebagai feses 

melalui anus (Blakely dan Bade, 1994). 

D. Pakan Ternak Domba 

 Kebutuhan ternak ruminansia terhadap pakan dicerminkan oleh 

kebutuhannya terhadap nutrisi. Jumlah kebutuhan nutrisi setiap harinya sangat 

tergantung jenis ternak, umur, fase, (pertumbuhan, dewasa, bunting, menyusui), 

kondisi tubuh (normal, sakit) dan lingkungan tempat hidupnya (temperatur, 

kelembapan, nisbi udara) serta berat badannya. Jadi setiap ekor ternak berbeda 

kondisinya membutuhkan pakan yang berbeda (Kartadisastra, 2001). 

 Pakan adalah semua bahan pakan yang bisa di berikan dan bermanfaat 

bagi ternak. Pakan yang di berikan harus berkua litas tinggi yaitu mengandung zat 

-zat yang di perlukan oleh tubuh ternak dalam hidupnya seperti air, energi, lemak, 

protein, mineral dan air (Parakkasi, 2005). 

 Kebutuhan hidup pokok menurut Siregar (2006) adalah kebutuhan zat-

zatnutrisi untuk memenuhi proses hidup saja seperti menjaga fungsi tubuh tanpa 

adanyasuatu kegiatan dan produksi. Sedangkan kebutuhan produksi adalah 

kebutuhan zatnutrisi untuk pertumbuhan, kebuntingan, produksi susu dan kerja. 

Jumlah energi yang tersedia tersebut tergantung pada konsumsi pakan 

danbanyaknya jumlah yang hilang selama pencernaan dan metabolisme. Jika 

konsumsienergi lebih rendah dari kebutuhan untuk hidup pokok, domba akan 



15 
 

mengalamipenurunan bobot tubuh karena penggunaan jaringan tubuh untuk 

mempertahankan hidup. Sedangkan konsumsi yang berlebihan akan mengarah 

pada produksi lemak tubuh yang lebih tinggi (Haryanto, 2002). 

 Penentuan kriteria yang umum adalah dalam bentuk energi bruto (GE), 

energi dapat dicerna (DE), energi metabolis (ME),energi netto (NE) dan jumlah 

zat-zat yang dapat dicerna (TDN) (Anggorodi, 2000).Tidak semua energi 

dikeluarkan melalui feses, urin dan gas metan. Menurut NRC(1985), kebutuhan 

energi pada ternak domba dipengaruhi oleh umur, ukuran tubuh,jenis kelamin, 

pertumbuhan, kelembaban dan cuaca juga berpengaruh terhadapkebutuhan 

energi.Total Digestible Nutrient (TDN)merupakan nilai yang menunjukkan 

jumlahdari zat-zat makanan yang dapat dicerna oleh hewan. Zat-zat makanan 

organik yangdapat dicerna adalah protein, lemak, serat kasar dan BeTN. TDN 

dinyatakan denganbagian dari bahan makanan yang dimakan yang tidak 

dieksresikan dalam feses. 

 Protein adalah senyawa kimia yang tersusun atas asam-asam amino dan 

berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, zat pembangun dan pengatur. 

Proteinberfungsi sebagai zat pembangun karena protein merupakan bahan 

pembentukjaringan-jaringan baru yang terjadi dalam tubuh. Protein digunakan 

sebagai bahanbakar jika kebutuhan energi tubuh terpenuhi oleh karbohidrat dan 

lemak (Haryanto, 2002). Protein merupakan unsur penting dalam tubuh hewan 

dan diperlukan terusmenerusuntuk memperbaikiseldalamprosessintesis(NRC, 

2005). Kebutuhan ternak akan protein biasanya disebut protein kasar. Sebagian 

besarprotein kasar yang diperlukan domba dapat dipenuhi dalam bentuk protein 
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yangsebenarnya. Protein yang diberikan domba dihitung berdasarkan kandungan 

proteinkasar dalam pakan dan kebutuhan domba tersebut. Sebagai pedoman kasar, 

jumlahprotein kasar minimum yang diperlukan domba untuk hidup pokok sebesar 

8% dari bahan kering. Domba yang sedang tumbuh atau laktasi memerlukan 

protein kasarsejumlah 11% dari bahan kering (Gatenby, 2001). Kebutuhan protein 

domba dipengaruhi oleh masa pertumbuhan, umur, fisiologis, ukuran dewasa, 

kebuntingan, laktasi, kondisi tubuh dan rasio energiprotein. Berdasarkan NRC 

(2005) pada saat pertumbuhan, seekor ternak membutuhkan kadar protein yang 

tinggi pada ransumnya yang akan digunakan untuk proses pembentukan jaringan 

tubuh. Ternak muda memerlukan protein yang lebih tinggi dibandingkan ternak 

dewasa untuk pertumbuhannya.  

 Haryanto dan Djajanegara (2002) melaporkan kebutuhan protein domba 

pada bobot 10-20 kg dengan pertambahan bobot tubuh 100 g/hari berkisar 102,7 - 

135,8 g.Menurut NRC (1985) domba dengan bobot tubuh 10-20 kg dan 

pertambahan bobot tubuh 200-250 g/hari membutuhkan protein sebesar 127-167 g 

untuk pertumbuhan. Aboenawan (2001) menyatakan bahwa TDN merupakan 

salah satu cara untuk mengetahui energi pakan. Semakin tinggi nilai TDN suatu 

pakan maka pakan tersebut akan semakin baik karena semakin banyak zat-zat 

makanan yang dapat digunakan. Menurut NRC (1985) kebutuhan TDN domba 

pada bobot tubuh 10-20 kg dengan pertambahan bobot tubuh 200-250 g/hari yaitu 

0,4-0,8 kg.  

 Kebutuhan ternak akan zat makanan terdiri dari kebutuhan hidup pokok 

dan kebutuhan untuk produksi. Kebutuhan hidup pokok pengertiannya sederhana 
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yaitu untuk mempertahankan hidup. Ternak yang memperoleh makanan hanya 

sekedar cukup untuk memenuhi hidup pokok,bobot badan ternak tersebut tidak 

akan naik dan turun. Tetapi jika ternak tersebut memperoleh lebih dari kebutuhan 

hidup pokoknya maka sebagian dari kelebihan makanan itu akan dapat 

dirubahmenjadi bentuk produksi misalnya air susu, pertumbuhan dan reproduksi 

ini disebut kebutuhan produksi (Tillman, et al.,2004).  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna perlu diketahui guna 

mempertinggiefisiensi pakan. Faktor-faktor tersebut adalah suhu lingkungan, laju 

perjalananmelalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan makanan, komposisi 

ransum danpengaruh terhadap perbandingan dari zat makanan lain (Anggorodi, 

2000). Bahan makanan dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas yaituuntuk domba 

terdapat lima kelas. Kelas tersebut adalah (1) Hijauan kering danjerami; (2) 

Pasture, tanaman padangan, hijauan diberikan segar; (3) Silase; (4)Sumber energi; 

dan (5) Sumber Protein.  

 Menurut Haryanto (2002), ternak ruminansia memerlukan pakan hijauan 

serta pakan konsentrat. Jumlah pakan konsentrat yang diberikan tergantung pada 

tujuan usaha pemeliharaan ternak. Pada kondisi peternakan intensif, pakan 

konsentrat dapat digunakan dalam jumlah yang banyak.  

 Makanan penguat yang biasa diberikan pada ternak ruminansia adalah 

konsentrat. Konsentrat pada umumnya terdiri atas bahan baku yang kaya 

karbohidrat dan protein. Harga konsentrat untuk domba dipasaran cukup tinggi 

dan sulit didapat peternak, untuk itu perlu adanya pakan tambahan alternatif selain 
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konsentrat. Pakan tambahan alternatif yang dapat digunakan. (Matjik, A. A. dan 

I.M Sumertajaya.2002). 

E. Konsumsi Pakan (feed intake) 

Konsumsi adalah faktor esensial yang merupakan dasar untuk hidup pokok 

dan menentukan produksi. Tingkat konsumsi ternak dipengaruhi oleh 

berbagaifaktor yang kompleks yang terdiri dari hewan, makanan yang diberikan 

dan lingkungan tempat hewan tersebut dipelihara. Konsumsi merupakan faktor 

yang penting dalam menentukan jumlah danefisiensi produktifitas ruminansia, 

dimana ukuran tubuh ternak sangat mempengaruhi konsumsi pakan (Elita, 2006). 

Pengukuran konsumsi pakan pada ternak biasanya berdasarkan bahan 

kering. Konsumsi bahan kering pada ternak dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 

faktor pakan yang meliputi palatabilitas dan daya cerna, faktor ternak yang 

meliputi bangsa, jenis kelamin, umur dan kondisi kesehatan. Konsumsi bahan 

kering memegang peranan penting karena dalam bahan kering tersebut ternak 

memperoleh energi, protein, vitamin dan mineral (Anonim, 2008). 

 Tinggi rendahnya konsumsi pakan pada ternak ruminansia sangat 

dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu: tempat tinggal (kandang), palatabilitas, 

konsumsi nutrisi, bentuk pakan dan faktor internal yaitu: selera, status fisiologi, 

bobot tubuh dan produksi ternak itu sendiri (Kusumaningrum, 2009).  

Semakin tinggi kandungan serat kasar dalam ransum maka semakin rendah 

kecernaan dari ransum tersebut dan akan menurunkan konsumsi bahan kering dari 

ransum. Pemberian konsentrat terlampau banyak akan meningkatkan konsentrasi 
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energi ransum dan dapat menurunkan tingkat konsumsi sehingga tingkat 

konsumsi berkurang (Mulyaningsih, 2006).  

Nilai konsumsi pakan tinggi disebabkan oleh bentuk pakan lebih halus 

juga karena bentuk kering udara menyebabkan kambing sering mengkonsumsi air 

sehingga membantu proses hidrolisis, laju kecernaan pakan serta pengosongan isi 

lambung cepat mengakibatkan konsumsi pakan meningkat (Ali, 2008).Jumlah 

bahan kering pakan yang dapat dikonsumsi oleh seekor ternak selama satu hari 

perlu diketahui. Konsumsi bahan kering tergantung dari hijauan saja yang 

diberikan atau bersamaan dengan konsentrat.Konsumsi bahan kering pada ternak 

kambing pada umumnya adalah 3-3.8 % dari berat badan (Tarigan, 2009).  

 Semakin cepat makanan diberikan maka semakin tinggi pulakonsumsi 

protein. Umumnya pada ternak ruminansia kalau konsumsi energi termanfaatkan 

dengan baik maka akan berpengaruh pada konsumsi zat makanan lainnya seperti 

protein, mineral dan vitamin (Rudiah, 2011). 

 Pemberian pakan konsentrat yang berkualitas tinggi akan mempercepat 

pertumbuhan ternak, sehingga berat badan yang diharapkan dapat tercapai dalam 

waktu yang singkat. Namun, pemberian pakan konsentrat dalam jumlah yang 

besar mungkin kurang baik karena dapat menyebabkan pH dalam rumen 

menurun. Hal ini disebabkan karena pemberian konsentrat akan menekan kerja 

buffer dalam rumen karena mastikasi berkurang akibatnya produksi saliva 

menurun  dan meningkatkan produksi volatile fatty acid /VFA (Arora, 1995). 

 Penurunan pH tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas 

mikroba dalam rumen, yang berperan dalam proses pencernaan pakan dan 
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selanjutnya akan mengakibatkan kecernaan pakan serta produktivitas ternak 

menurun. Derajat keasaman (pH) rumen yang normal berkisar antara 6,0-7,0. 

Pada kisaran pH ini, pertumbuhan mikroba rumen maksimal sehingga aktivitas 

fisiologisnya meningkat, terutama yang berhubungan dengan fermentasi rumen 

(Putra dan Puger, 1995). 

F. Pakan Basal Fermentasi 

Salah satu kendala yang sering dijumpai di lapangan adalah rendahnya 

produktivitas ternak karena kualitas pakan rendah. Di lain pihak, potensi bahan 

baku yang berasal dari limbah pertanian dan perkebunan belum dimanfaatkan 

secara optimal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

limbah pertanian dan perkebunan melalui teknologi fermentasi, suplementasi dan 

pembuatan pakan lengkap. 

Beberapa kendala pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak 

adalah pada umumnya memiliki kualitas rendah dengan kandungan serat yang 

tinggi, rendah protein dan kecernaannya rendah, akibatnya apabila digunakan 

sebagai pakan basal dibutuhkan penambahan bahan pakan yang memiliki kualitas 

yang baik antara lain konsentrat untuk memenuhi dan meningkatkan 

produktivitas ternak (Shanahan et al, 2004). 

Pakan komplit (Complete Feed) adalah campuran semua bahan pakan yang 

terdiri atas hijauan dan konsentrat yang dicampur menjadi satu campuran yang 

homogen dan diberikan kepada ternak sebagai satu-satunya pakan tanpa tambahan 

rumput segar (Maryono, 2006). Complete feed dibuat dari limbah pertanian 

seperti kulit kacang,tumpi jagung, jerami kedelai, tetes tebu, kulit kakao, kulit 
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kopi, ampas tebu, bungkil biji kapok, dedak padi, onggok kering dan bungkil 

kopra, pakan tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan ternak 

terpenuhi (Mahaputra et al., 2003). 

Pakan lengkap atau pakan komplit adalah campuran bahan pakan termasuk 

hijauan sumber serat kasar dengan proporsi yang seimbang yang diolah dan 

dicampur menjadi campuran yang seragam dengan kandungan nutrien yang sesuai  

dengan kebutuhan ternak. Menurut Lammerset al., (2003), pakan komplit 

mempunyai pengertian sebagai suatu jenis pakan yang dirancang untuk produk 

komersial bagi ternak ruminansia dan di dalamnya sudah mengandung bahan 

hijauan maupun konsentrat dalam imbangan memadai. Pakan komplit 

mengandung kebutuhan nutrisi yang disesuaikan untuk ternak dan dalam bentuk 

penyediaan yang lebih efektif serta efisien (Romziah dkk., 2003). 

Wahjuni dan Bijanti (2006) menjelaskan, complete feed disusun untuk 

menyediakan ransum secara komplit dan praktis dengan pemenuhan nilai nutrisi 

yang tercukupi untuk kebutuhan ternak serta dapat ditujukan untuk perbaikan 

sistem pemberian pakan. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan 

complete feed antara lain : 1). Sumber SK (jerami, tongkol jagung, pucuk tebu), 

2). Sumber energi (dedak padi, kulit kopi, kulit kakao tapioka, tetes), 3). Sumber 

protein (bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil sawit, bungkil biji kapok) dan 

4). Sumber mineral (tepung tulang, garam dapur) (Riwantoro, 2007) menjelaskan 

lebih lanjut bahwa keuntungan complete feed adalah harganya lebih murah, hemat 

dalam pengunaan dan mudah diaplikasikan.Keuntungan pembuatan pakan komplit 

diantaranya: a) meningkatkan efisiensi dalam pemberian pakan; b) hijauan dengan 
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palatabilitas rendah setelah dicampur dengan konsentrat dapat mendorong 

meningkatnya konsumsi; c) untuk membatasi konsumsi konsentrat; d) mudah 

dalam pencampuran antara hijauan dan konsentrat; e) memudahkan ternak 

menjadi kenyang dan f) mengurangi debu pada pakan (Yani, 2001).   

Menurut Hardianto (2003), pemberian pakan lengkap dimaksudkan untuk 

menjaga pH rumen yang stabil karena mikroba dalam rumen dapat tetap 

dipertahankan terutama pada penggunaan konsentrat yang tinggi dalam ransum. 

Agar pH rumen mengarah ke netral, bentuk partikel pakan diperbesar sehingga 

akvitas ruminasi tetap berjalan. Penggunaan pakan lengkap juga dapat 

meningkatkan konsumsi, menghindari terjadinya penolakan dalam porsi tertentu 

terhadap bahan pakan yang tidak disukai dan mengurangi biaya pakan. Kambing 

kacang yang hanya memperoleh hijauan sebagai sumber pakan (dengan lama 

merumput 6,5 jam per hari) menghasilkan pertambahan bobot badan sebesar 35,7 

g/ekor/hari (Gufron, 1992). 

Konsentrat adalah suatu bahan pakan yang dipergunakan bersama bahan 

pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan pakan dan 

dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai suplemen (pelengkap) atau 

pakan lengkap (Hartadi et al., 1997). Soelistyono (1976) menyatakan bahwa 

konsentrat merupakan bahan pakan yang memiliki kadar serat kasar di bawah 

18% dan mudah dicerna. Konsentrat terbuat dari campuran beberapa bahan pakan 

sumber energi (biji-bijian), sumber protein (jenis bungkil dan kacang-kacangan), 

vitamin dan mineral (Kartadisastra, 1997).  
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Berdasarkan komposisinya, konsentrat dibagi menjadi 2 macam yaitu 

konsentrat sumber energi (kandungan PK di bawah 18%) dan konsentrat sumber 

protein (kandungan PK di atas 18%) (Kartadisastra, 1997). Konsentrat sumber 

energi biasanya didapatkan dari bahan-bahan berupa jagung kuning, dedak, 

bekatul, bungkil kelapa, lemak, minyak dan bahan-bahan lain yang umumnya 

kaya akan energi (Rasyaf, 1990). Konsentrat sumber protein biasanya terkandung 

dalam bahan-bahan antara lain tepung ikan, bungkil kedelai dan bungkil kelapa 

(Sugeng, 2001). Pemberian konsentrat bertujuan untuk meningkatkan konsumsi 

dan kecernaan pakan serta untuk menambah nilai gizi pakan (Murtidjo, 1993). 

Fungsi utama konsentrat adalah mensuplai energi tambahan yang 

diperlukan untuk produksi susu maksimal yang tidak dapat dipenuhi oleh hijauan 

dan mengatur atau mensuplai tingkat protein suatu ransum tertentu (Blakely dan 

Bade, 1994). Sugeng (2001) menyatakan bahwa fungsi konsentrat adalah 

meningkatkan dan memperkaya nilai gizi pada bahan pakan lain yang nilai 

gizinya rendah.  

F. Kualitas Pakan Basal Fermentasi 

Cairan rumen merupakan salah satu limbah rumah potong hewan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber mikroorganisme dalam proses fermentasi. 

Cairan rumen erat kaitannya dengan bolus yang diartikan sebagai isi rumen yang 

sempat dicerna tetapi belum dimanfaatkan oleh ternak yang bersangkutan 

(Sutardi, 1978). Zat-zat pakan yang terkandung dalam cairan rumen adalah SK, 

karbohidrat dan PK yang bermanfaat bagi kehidupan mikrobia (Arora, 1989). 
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Cairan rumen dapat diperoleh dari proses penyaringan isi rumen (Soewardi, 

1974).  

Bolus berasal dari ransum yang dikonsumsi sapi dan telah mengalami 

proses fermentasi di dalam rumen sehingga mengandung mikroorganisme yang 

akan memperkaya protein. Bolus sapi merupakan sumber mikroorganisme yang 

cukup baik karena di dalamnya terdapat mikroorganisme selulolitik yang berperan 

mencerna serat kasar (Fendiarto et al., 1984). Mikroorganisme rumen terdiri dari 

bakteri, kapang dan protozoa yang dalam fermentasi memerlukan suasana 

anaerob, pH berkisar 5,5 - 7 dan suhu 37 – 39oC (Tampoebolon, 1997). Sutrisno 

et al. (1992) melaporkan bahwa bolus segar merupakan sumber mikroorganisme 

yang cukup baik, karena pada bolus sapi segar mengandung total bakteri (3,7 x 

109 sel/g), sedangkan bolus kambing segar mengandung total bakteri (1,1 x 1010 

sel/g).  

Inokulasi mikroorganisme campuran ke dalam rumen dapat memanipulasi 

kecernaan pakan dan kondisi dalam rumen. Zat-zat pakan dalam bahan pakan oleh 

mikroorganisme rumen difermentasi menjadi VFA dan amonia (NH3) 

(Tampoebolon, 1997).  

Domba dan kambing memiliki perut majemuk yaitu rumen, retikulum, 

omasum dan abomasum sehingga dapat menggunakan pakan yang berserat tinggi 

dan pencernaan pakan sebagian besar terjadi di perut depan (reticulo-rumen) yang 

dilaksanakan oleh mikroorganisme, utamanya bakteri dan protozoa 

(Tomaszewska et al., 1993). Ransum yang masih berbentuk kasar di dalam ruang 

mulut dipecah menjadi partikel-partikel kecil dengan cara pengunyahan dan 
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pembasahan oleh saliva, kemudian ransum masuk melalui esofagus ke dalam 

rumen dimana proses penghalusan partikel pakan terus berlangsung. Proses 

pencernan pakan dalam rumen memerlukan bantuan mukroorganisme rumen yang 

mensekresikan enzim-enzim yang mendukung proses fermentasi pakan (Tillman 

et al., 1998).  

Kecernaan suatu bahan pakan sangat penting diketahui karena dapat 

digunakan untuk menentukan nilai atau mutu suatu bahan pakan (Tillman et al., 

1998). Soewardi (1974) menyatakan bahwa kecernaan merupakan suatu rangkaian 

proses yang terjadi dalam alat pencernaan sampai memungkinkan terjadinya 

penyerapan. Kecernaan biasanya dinyatakan dalam BK atau BO dan bila 

dinyatakan dalam persentase disebut koefisien cerna (McDonald et al., 1989). 

Semakin tinggi tingkat kecernaan suatu bahan pakan dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan (Sutardi, 1980). Jumlah maupun komposisi kimia serat suatu 

bahan pakan sangat berpengaruh terhadap kecernaannya (Arora, 1989). Bahan 

pakan mempunyai kecernaan tinggi apabila bahan tersebut mengandung zat-zat 

nutrisi mudah dicerna. Bahan pakan yang kecernaannya rendah tidak dapat 

terserap oleh tubuh dan akan dikeluarkan melalui feses (Lubis, 1992).  

Sutardi (1981) menyatakan bahwa proses pencernaan pada ruminansia 

sangat dipengaruhi oleh mikroorganisme rumen dan sekitar 78 - 85% BK pakan 

dapat dicerna. Kecernaan suatu bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain komposisi kimia bahan pakan, komposisi ransum, bentuk fisik ransum, 

tingkat pemberian pakan dan faktor yang berasal dari ternak itu sendiri 

(McDonald et al., 1989). Tingkat kecernaan suatu bahan pakan yang semakin 
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tinggi akan memungkinkan banyaknya zat nutrisi pakan yang dapat diserap 

(Crowder dan Chheda, 1982).  

G. Limbah Kulit Kakao 

 

a. Gambar kulit buah kakao 

 Salah satu limbah perkebunan yang belum banyak dimanfaatkan dengan 

baik untuk pakan ternak adalah kulit buah kakao (theobroma cacao). Limbah 

KBK merupakan hasil samping dari pemrosesan biji coklat dan merupakan salah 

satu limbah dari hasil panen yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai bahan 

pakan sumber serat bagi ternak rumiansia. (BPS, 2011) mengatakan bahwa 

Produksi kakao di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 70.919 ton. Guntoro 

(2008) menyebutkan proporsi KBKbisa mencapai 74 hingga 75% dari berat total 

buah dan masih mengandung daging buah (flacenta) sekitar 2,5%.. Dengan 

demikian, potensi nasional KBKyang dapat dihasilkan mencapai 52.480,06 

hingga 53.189,25 ton berat basah per tahun. Selain itu kandungan nutrisi KBK 

memiliki potensi yang cukup baik untuk dijadikan pakan alternatif bagi ternak 

ruminansia termasuk domba. Diketahui kandungan nutrien KBK adalah BK 

89,99%, PK 6,39%, LK 1,82%, dan SK 31,21% (Munieret al, 2003). 

 Limbah kulit buah kakao banyak memiliki potensial bagi ternak 

ruminansia (ketersediaan cukup, terjangkau disekitar petani dan harga murah), dan  
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dari 560 ribu ton produksi biji kakao nasional tahun 2005 meningkat menjadi 792 

ribu ton tahun 2008 ( Dirjenbun, 2009 ), Diperkirakan ± 70% dari produksi 

tersebut dapat dihasilkan limbah kulit kakao tahun 2008 sebesar 574 ribu ton 

dalam bentuk bahan kering. Suatu potensi yang  sangat besar jika dimanfaatkan 

sebagai pakan  ternak ruminansia, seperti sapi, kerbau dombadan kambing.  

 Kulit buah kakao mempunyai komposisi gizi setara dengan komposisi gizi 

rumput sehingga biomasa KBK sangat potensial sebagai pakan alternatif untuk 

menggantikan rumput (Puastuti & Yulistiani 2011). Pemanfaatan KBK untuk 

pakan ternak ruminansia belum diketahui secara luas oleh petani-peternak 

sehingga pemanfaatannya masih terbatas pada kalangan petanipeternak tertentu 

saja. Pemanfaatan KBK sebagai pakan pengganti rumput ataupun pakan tambahan 

mampu mendukung produktivitas ternak ruminansia terutama kambing (Sianipar 

& Simanihuruk, 2009 ). 

Pemanfaatan kulit buah kakao sebagai pakan ternak dapat diberikan dalam 

bentuk segar maupun dalam bentuk tepung setelah diolah. Hasil penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa kulit buah kakao segar yang dikeringkan dengan 

sinar matahari kemudian digiling selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan 

pakan ternak, dan penggunaannya oleh ternak ruminansia 30-40 %. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan pada ternak domba, bahwa penggunaan kulit buah 

kakao dapat digunakan sebagai substitusi suplemen sebanyak 15 % atau 5 % dari 

ransum. 

Kendala utama pemanfaatan kulit buah kakao secara langsung sebagai 

pakan ternak domba adalah kadar serat tinggi, protein rendah, mengandung 
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alkaloid theobromin serta asam fitat dan justru akan menurunkan berat badan 

ternak (Munier dan Raharjo, 2008).Salah satu alternatif dari permasalahan 

tersebut yaitu dengan fermentasi. Fermentasi KBK dengan menggunakan 

probiotik selama 2 minggu menunjukkan adanya peningkatan komposisi PKdari 

9,15% menjadi 14,9%, dan juga terjadi penurunan komposisi serat dari  32,7% 

menjadi 24,7%. Disamping adanya peningkatan kandungan protein dari hasil 

fermentasi, KBKjuga dapat disimpan dalam jangka panjang untuk pakan ternak 

atau tidak menjadi busuk (Aminah dan Layla, 2004).  

 Pemanfaatan KBK tanpa diolah memberikan respon yang relatif baik, 

namun akan lebih tinggi responnya bila KBK diberikan setelah diolah. Pemberian 

ransum mengandung KBK fermentasi dalam bentuk tepung tidak berbeda tingkat 

konsumsinya karena tidak ada pengaruh terhadap palatabilitasnya (Murni et al, 

2012), Sebagaimana pernyataan Devendra & Leng (2011) bahwa jumlah 

konsumsi ransum tergantung pada palatabilitas, karakteristik fisik dan defisiensi 

asam amino esensial kritis serta protein kasar.  

Hasil pengolahan KBK dengan starter mikroba melalui fermentasi 

menghasilkan kualitas nutrien yang lebih baik terutama kadar proteinnya sehingga 

lebih mampu menghasilkan performans yang lebih baik pula (Suparjo dkk, 2011 ) 

Selanjutnya penggunaan KBK dengan penambahan suplemen dan aditif mampu 

meningkatkan performans ternak yang tercermin dari pertambahan bobot hidup 

hariannya (Puastuti dkk, 2010). 

 Kinetika konsumsi BK domba yang diberi pakan mengandung 50% 

podkakao dalam ransumnya dapat dilihat pada Gambar 1. Dari grafik kinetika 



29 
 

konsumsi pakan tersebut menunjukkan bahwa pada minggu ke-1 sampai ke-2 

relatif tidak ada kenaikan konsumsi BK dari domba jantan yang sedang tumbuh, 

kemudian setelah itu mengalami peningkatan konsumsi BK selama pemeliharaan 

berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi bahan kering complete feed 

berbasis pod kakao semakin meningkat dengan semakin lamanya waktu 

pemeliharaan. Hal ini dapat disebabkan oleh berat badan yang semakin 

meningkat, sehingga kebutuhan akan BK pun semakin meningkat.Zain (2009) 

menyatakan bahwa konsumsi pakan akan meningkat sejalan dengan semakin 

bertambah besarnya ternak.  

H. Hipotesis 

1. Diduga bahwa penambahan suplementasi konsentrat kulit buah kakao 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan pada DEG jantan. 

2. Diduga bahwa penambahan suplementasi konsentrat kulit buah kakao 

berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan pada DEG jantan. 

3. Diduga bahwa perlakuan yang terbaik terdapat pada level 120 gram 

 


