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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Domba Ekor Gemuk 

 Sejarah mencatat bahwa Domba Ekor Gemuk yang berada di Indonesia 

berasal dari Afrika yang dibawa oleh pedagang Arab, Sepanyol pada abad 17 

maupun oleh pemeritah Hindia Belanda pada abad ke 18 namun dalam sejarahnya 

Domba Ekor Gemuk menurut beberapa ahli bawasanya DEG asli dari Indonesia 

yang berasal dari pulau Sapodi Madura Jawa Timur bawasanya Domba Ekor 

Gemuk merupakan bangsa ternak yang unik, di Jawa Timur maupun pulau lain 

seperti Pulau Lombok, Sumbawa, Kisar dan Sawu di Jawa Timur sendiri DEG 

masih dianggap masih dominan di beberapa Kabupaten seperti Sumenep, 

Pamekasan, Situbondo, Probolinggo dan ternggalek. Wilayah penyebaran tersebut 

merupakan daerah pantai dengan curah hujan yang relatifkurang (Dinas 

Peternakan Propinsi Jawa Timur, 2014). 

 Menurut Vendra 2010 spesifikasi Domba Ekor Gemuk adalah berukuran 

sedikit lebih besar dibandingkan dengan domba lokal, memiliki pola warna tubuh 

putih, wool kasar tetapi rapi, kepala ringan dengan bentuk muka melengkung 

(concaf), tipe telinga kecil dengan arah menyamping dan mendatar, kebanyakan 

DEG tidak bertanduk dan hanya sedikit yang memiliki tanduk kecil sedangkan 

betinanya tidak beranduk memiliki ukuran ekor yang tebal dan lebar. Panjang 

ekor Domba Ekor Gemuk memiliki panjang normal 15 sampai 18 vertebrata 

dengan bentuk sigmoid kecuali yang berlemak dengan kebanyakan ujungnya 

menggantung kebawah. 
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Domba Ekor Gemuk merupakan domba prolifik. Menurut Tiesnamurti 

(1999) sifat-sifat domba prolifik dapat dilihat pada berikut ini. 

Tabel 1. Sifat-sifat domba prolifik 

                Sifat Tunggal Kembar dua Kembar > 3 

Rerata bobot lahir (kg) 2,6 1,8 1,2 

Rerata bobot sapih/ekor/ (kg)  15,2 10,3 8,1 

Kematian prasapih (%) 10 17 30 

Laju pertumbuhan prasapih 

(g/ekor/hari) 

130 95 75 

Umur pubertas betina 359,1 359,2 312 

Rerata berat badan setahun 

(kg) 

25 20 18 

Sumber : Tiesnamurti (1999) 

 Domba Ekor Gemuk memiliki ketahann beradaptasi pada kondisi kering 

dimana penyimpanan cadangan dilakukan dibagian ekor dan dimanfaatkan 

diperlukan, kemurnian darah akan tampil dari perlemakan diekor, DEG di Pulau 

Sapudi memiliki rataan lebar ekor pada ternak jantan dan betina dewasa adalah 

19,33 dan 18,00 cm pengamatan ini dilakukan pada anak DEG yang berasal dari 

induk yang beranak pertama (Dicky, 2011). 

 Pemeliharaan DEG secara intensif  harus memiliki kandang yang kuat 

sehingga dapat dipakai dalam waktu yang lama, ukuran sesuai dengan jumlah 

ternak, bersih, memperoleh sinar matahari pagi, ventilasi kandang harus cukup & 

terletak lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya agar tidak kebanjiran. Atap 

kandang diusahakan dari bahan yang ringan dan memiliki daya serap panas yg 

relatif kecil, misalnya dari atap rumbia (Femmi, 2010). 
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Domba unggul yaitu domba yang sehat dan tidak terserang oleh hama 

penyakit, berasal dari bangsa domba yang persentase kelahiran dan kesuburan 

tinggi, serta kecepatan tumbuh dan persentase karkas baik, dengan demikian 

keberhasilan dalam menjalankan usaha domba tidak bisa dipisahkan dengan 

pemilihan induk/pejantan yg memiliki sifat-sifat yang baik (Rusdi, 2010). 

Menurut Sukardi (2011).Menjelaskan tentang tata cara dalam menyeleksi 

dan  mendapatkan bibit Domba Ekor Gemuk dapat dilakukan dengan dua cara 

untuk mendapatkan domba, yaitu dari pasar ternak dan dari peternak pembibit. 

Pembelian dari pasar ternak memang agak beresiko karena seringkali domba yang 

dijual sudah tua atau majer, akan tetapi tidak jarang juga ditemui domba yang 

baik. Pembelian lewat peternak secara langsung lebih terjamin karena riwayatnya 

lebih jelas. Memastikan domba dalam kondisi sehat, memperhatikan mata apakah 

buta atau ada gejala cacing di mata, memperhatikan rahang mulut apakah mengot 

atau rapi, melihat juga giginya, apakah sudah poel atau belum, memperhatikan 

juga ambing susu bagi calon induk dan induk harus hanya ada dua puting yang 

baik serta tidak bengkak. Bagi pejantan, perhatikan buah testis, harus normal dan 

simetris, memperhatikan juga posisi kuku tidak bengkak dan tidak cacat, jika 

hanya njeber-njeber tidak masalah, dapat dipotong   nantinya terutama yang 

jantan, perhatikan kaki apakah pincang kalau berjalan. 

Menurut Hastono (2010) menyatakan, diketahui bahwa produktivitas 

domba dipengaruhi oleh faktor internal/genetis dan eksternal/lingkungan. Faktor 

eksternal diantaranya  tatalaksana pemberian pakan. Potensi kemampuan produksi 
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diekspresikan dalam  bentuk bobot hidup , dan bobot karkas bahwa laju 

pertumbuhan akan menurun sesuai dengan pertambahan umur. 

2.2 Potensi Domba Ekor Gemuk 

 Kebutuhan  protein  hewani yang terus  meningkat menuntut dihasilkannya 

ternak yang dapat menghasilkan produksi optimal, ternak bibit yang mudah 

beradaptasi dengan lingkungan, perkandangan, pakan, pemeliharaan segi 

ekonomis menguntungkan, secara estetis menyenangkan dan responsif terhadap 

teknologi baru  ternak yang dapat memenuhi kreteria tersebut adalah Domba Ekor 

Gemuk (DEG). Domba ini tepat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging 

dari pada penghasil wool, dengan pemeliharaan instensif dapat diperoleh PBB 

antara 50-55 gram/hari. Domba ekor gemuk(DEG) dapat menimbun lemak pada 

pangkal ekornya, Bentuk badan DEG Memiliki bentuk melebar dan bobot badan 

DEG betina mencapai 50 kg  bobot badan pejantan mencapai 60 kg (Balai 

Pembibitan Ternak Pelaihari, 2014) 

Menurut BPS  (2015) kebutuhan daging pertahun perkapita indonesia 

0,009 kg tahun 2014 kurangnya daging dibantu dengan seperti domba. 

Tabel 2. Jumlah Produksi Daging Domba Menurut Provinsi Pertahun 

Provinsi    2009   2010    2011     2012      2013         2014      2015 

  Jawa Timur  4.597  4.640   5.045     5.239     5.341      5.783     5.928 

  Jawa Tengah  7.131  5.412   6.927     5.338     5.356      6.030     5.718 

  Jawa Barat  34.440  27.258  26.459   26.340   21.867   21.867    23.758 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015). 

Tabel 3. Jumlah Ruminan Kecil Yang Dipotong di RPH Jawa Timur  

Jenis Ternak   2010  2011    2012    2013   2014 

 Domba 30.110 20.338  20.603  19.970   7.316 

 Kambing 132.898 119.875 56.942  66.763  34.830 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015). 
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2.3 Sistem Pencernaan Domba 

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, et 

al,.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 

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). 

Gambar 1. Gambar sistem pencernaan pada ternak ruminansia 

            (Buku Pengantar Ruminologi, 2011). 

 

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 
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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 

memasuki rumen, semua unsur nutrisi yang terkandung didalam pakan akan 

mengalami pertukaran yang menghasilkan produk siap cerna.  Setiap unsur nutrisi 

yang terkandung didalam bahan pakan setelah dikonsumsi akan dicerna oleh 

ternak ruminansia didalam alat pencernaannya (Kartadisastra, 1997).  Pakan yang 

mengandung nutrisi tinggi memiliki kecernaan tinggi (Suarti, 2001). Beberapa 

faktor mempengaruhi kecernaan, yaitu suhu, laju perjalanan makanan dalam organ 
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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, 

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).  
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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 fatty 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-

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). 
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1.4. Pakan Basal Fermentasi  

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). 

Pemberian pakan basal dan konsentrat dapat diberikan secara terpisah atau 

bersamaan pakan basal dapat diberikan dalam keadaan segar atau kering, 

sedangkan konsentrat dapat diberikan dalam keadaaan kering atau dicampur air 

disamping itu terkenal dengan pakan complete feed  yang merupakan pakan yang 

cukup mengandung nutrien untuk hewan tertentu dalam tingkat fisiologi tertentu.( 

Hertadi, 2010). 

Pakan basal fermentasi memiliki manfaat dapat mempertahankan pakan tanpa 

mengurangi nutrisi pakan tersebut sehingga dalam penyimpanannya pakan ternaka 

yan difermentasi memiliki keunggulan daya simpan yang lama (Ela,2010). 

Bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan complete feed antara lain  

Sumber SK (jerami, tongkol jagung, pucuk tebu), Sumber energi (dedak padi, kulit 

kopi, kulit kakao tapioka, tetes), Sumber protein (bungkil kedelai, bungkil kelapa, 

bungkil sawit, bungkil biji kapok) dan Sumber mineral (tepung tulang, garam 

dapur) (Riwantoro, 2007) 

Keuntungan pembuatan pakan komplit diantaranyameningkatkan efisiensi 

dalam pemberian pakan, hijauan dengan palatabilitas rendah setelah dicampur 
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dengan konsentrat dapat mendorong meningkatnya konsumsi, untuk membatasi 

konsumsi konsentrat, mudah dalam pencampuran antara hijauan dan konsentrat, 

memudahkan ternak menjadi kenyang dan mengurangi debu pada pakan (Yani, 

2001).   

Proses fermentasi silase terdiri dari 4 tahapan, yaitu (Elferink et al., 2010): 

a. Fase aerobik, normal fase ini berlansung beberapa jam yaitu ketika 

oksigen yang berasal dari atmosfir dan berada diantara partikel tanaman 

berkurang. Oksigen yang berada di antara partikel tanaman digunakan 

untuk proses respirasi tanaman, mikroorganisme aerob, dan fakultatif 

aerob seperti yeast dan Enterobacteria. 

b. Fase fermentasi fase ini merupakan fase awal dari reaksi anaerob fase ini 

berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung dari 

bahan yang dipergunkan untuk silase. Proses ensilase berjalan sempurna 

maka bakteri asam laktat  sukses berkembang. Bakteri asam laktat pada 

fase ini menjadi bakteri predominan dan penurun pH silase sekitar 3,8-5. 

c. Fase stabilisasi fase ini merupakan kelanjutan dari fase kedua fase ini 

mengakibatkan aktivitas fase fermentasi menjadi berkurang secara 

berlahan sehingga tidak terjadi peningkatan atau penurunan nyata pH, 

bakteri asam laktat dan total asam. 

d. Fase feed-out atau aerobic spoilage phase. Silo yang terbuka dan kontak 

langsung dengan lingkungan maka akan menjadikan proses aerobik 

terjadi. Hal yang sama terjadi pabila silo mengalami kebocoran maka akan 

terjadi kerusakan selase atau penurunan kualitas silase. 
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Pemeganag peran utama dalam proses fermentasi adalah bakteri asam laktat. 

Bakteri tersebut akan tetap hidup selama dilakukan penyimpanan sampai 

diberikan makan ternak sehingga bakteri tersebut mencacah selulosa dan 

hemiselulosa menjadi gula sederhana. Sebagian lagi bakteri mengunakan gula 

sederhana tersebut menjadi asam asetat, asam laktat, atau asam butirat. Proses 

fermentasi yang sempurna harus menghasilkan asam laktat sebagai produk 

utamanya karena asam laktat akan berperan mengawetkan dari serangan bakteri 

pembusuk. Bagi ternak yang mengkonsumsi pakan ternak yang terfermentasi yang 

terkandung asam laktat maka pakan tersebut dapat digunakan sebagai sumber 

energi(Widyastuti, 2010). 

Kualitas pakan ternak yang terfermentasi dapat terlihat dari para meter yaitu 

pH antara 3,8-4,2 dengan tekstur yang halus, berfarna kecoklatan, bila dikepal 

tidak mengeluarkan air dan tidak bau, kadar air 60-70%, dan berbau wangi 

(Direktorat pakan ternak, 2019). 

Perubahan warna yang terjadi pada pembuatan fermentasi dipengaruhi oleh 

reaksi Maillard. Reaksi maillard adalah reaksi pencoklatan enzimatis yang terjadi 

adanya reaksi antar gula dengan pereduksi dengan gugus amino bebas dari asam 

amino atau protein. Gula yang bereaksi dengan asam amino akan melepaskan 

panas dan membentuk molekul-molekul besar yang sulit dicerna (Ratnakomala, 

2009). Gula akan teroksidasi menjadi CO2, air, dan panas, sehingga temperatur 

naik, bila temperatur tidak terkendali, fermentasi akan berwarna coklat tua sampai 

hitam, hal ini menyebabkan turunya nilai pakan karena sumber karbohidrat yang 

hilang dan kecernaan protein turun(Prabowo dkk.,2013). 
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1.5. Pakan Konsentrat Kulit Biji Kakao  

Berdasarkan kandungan gizi, konsentrat dapat dibedakan menjadi dua 

golongan yaitu konsentrat sebagai sumber energi dan konsentrat sebagai sumber 

protein, konsentrat sebagai sumber protein memiliki karakteristik kandungan 

protein lebih dari 18% dan memiliki nutrisi yang tercerna 60% seperti tepung ikan, 

tepung darah, tepung, bulu sedangkan konsentrat yang termasuk sebagai sumber 

energi memiliki karakteristik  protein dibawah 18%, memiliki nutrisi yang 

tercerna 60% dan memiliki serat kasar 10 % seperti dedak, pollard, jagung, kulit 

kakao dan ampok. (Rosidi, 2012).Tanaman kakao (Theobroma Cacao L) 

merupakan tanaman perkebunan berumur panjang dan efektif akan tanah 

pegunungan, mulai berproduksi tiga sampai empat tahun setelah tanam, tergantung 

dari bahan tanaman unggul yang digunakan dan agro-ekosistem 

pengembangannya. Potensi produksi tanaman kakao unggul seperti ICCRI 01 dan 

02, KW 30, 48 dan 162 dapat mencapai 2.160 – 3.200 kg/ha/th dengan berat per 

biji kering berkisar antara 1,10 – 1,36 g/biji Kulit buah kakao merupakan limbah 

agroindustri yang berasal dari tanaman kakao yang umumnya dikenal dengan 

tanaman coklat. Komposisi buah kakao terdiri dari 74% kulit, 24% biji kakao dan 

2% plasenta setelah dilakukan analisis proksimat, kakao mengandung 22% protein 

dan 3 – 9% lemak (Nasrullah dan Ela, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Pelet Kulit Biji Kakao 
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Kendala utama pemanfaatan kulit biji kakao secara langsung sebagai pakan 

ternak domba adalah kadar serat tinggi, protein rendah, mengandung alkaloid 

theobromin serta asam fitat dan justru akan menurunkan berat badan ternak 

(Munier dan Raharjo, 2008). 

Tabel 4.Kandungan senyawa antinutrisi pada kulit biji kakao 

                      Senyawa anti nutrisi % 

   Uraian        Lignin     Tanin Theobromine 

   KBK                                                          20,15       5,1                     0,55 

   KBK amoniasi        16,09         -            - 

   KBK fermentasi (A.niger)          -          -                      0,11 

   KBK + laccase   20        2,1            -  

Sumber : Zaind, 2019. 

 

Dari permasalahan tersebut maka perlu adanya pelembutan dalam 

pengolahan kulit biji kakao sehingga serat yang relatif tinggi bisa tercerna dalam 

rumen ternak, sehingga penyerapan zat nutrisi terhadap pakan kulit biji kakao bisa 

terjadi secara maksimalmenurut (Amirroenas. 2010).  

2.4.1 Potensi Kulit Biji Kakao Sebagai Pakan 

Indonesia menduduki kedua Dunia atau utama Asia oecania sebagai 

produsen kakao dengan produksi 425 ribu ton per tahun di ikuti Papua New gini 

dan Malaysia penanaman yang cukup luas ini memliki potensi yang cukup baik 

sebagai pakan ternak, sementara data dari dirjen perkebunan tahun 2013 

menunjukan bahwa penanaman terhadap buah kakao 1.191.742 ha, sedangkan 

porposi kulit buah kakao (KBK) mencapai 75% dari buah kakao dan memiliki 

kadar air 85% dalam porposi ini memiliki potensi yang sangat baik sebagai 

pemenuhan kebutuhan pakan ternak non konvensional (Ella 2011). 

Pemanfaatan KBK untuk pakan ternak ruminansia belum diketahui secara 

luas oleh petani-peternak sehingga pemanfaatannya masih terbatas pada kalangan 
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petanipeternak tertentu saja. Pemanfaatan KBK sebagai pakan pengganti rumput 

ataupun pakan tambahan mampu mendukung produktivitas ternak ruminansia 

terutama kambing (Sianipar & Simanihuruk, 2009 ). 

Pemanfaatan kulit biji kakao sebagai pakan ternak dapat diberikan dalam 

bentuk segar maupun dalam bentuk tepung. Hasil penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa kulit biji kakao segar yang dikeringkan dengan sinar 

matahari kemudian digiling selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pakan 

ternak, dan penggunaannya oleh ternak ruminansia 30-40 %. Hasil penelitian yang 

dilakukan pada ternak domba, bahwa penggunaan kulit buah kakao dapat 

digunakan sebagai substitusi suplemen sebanyak 15 % atau 5 % dari ransum. 

Kulit biji kakao dapat dimanfaatkan sebagai substitusi suplemen 5 – 15% 

dari ransum pada ternak domba dapat meningkatkan pbbh 0,9 kg/hari dengan 

diolah terlebih dahulu. Kulit biji kakao perlu difermentasi terlebih dahulu untuk 

menurunkan kadar lignin (Rusidi, 2010). 

2.4.2 Kandungan Zat Kulit Biji Kakao 

Kandungan nutrisi pada kulit biji kakao dapat disajikan pada tabel 3 sebagai 

berikut: 

Tabel 5. Kandungan Kulit Biji Kakao (shel food husk) 

Nutrisi           Kulit biji Kakao (%)KBK Fermentasi (%) 

Bahan Kering 14,5 

Protei Kasar  9,15    17,68 

Lemak Kasar 1,25    1,46 

Serat Kasar  32,7    46,34 

 BETN      12,26 

       Abu      22,26  

TDN  50,3 

        Air      84,16 

Ca  0,29    0,98 

P  0,19    0,22 

Sumber:Laboratorium Kimia Makanan Ternak FAPET UGM, 2013. 
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Tabel6.Komposisi Nutrisi Kulit Biji Kakao Dihaluskan  
Komposisi Nutrisi Kulit Biji Kakao Jumlah % 

Bahan Kering 91,33 

Protein Kasar 9,71 

Lemak 0,90 

Serat kasar 40,33 

Abu 14,80 

BETN 34,26 

TDN 46,00 

Acid deterjen feber 65,12 

Neutral deterjen fiber 66,26 

Hemiselulosa 1,14 

Selulosa 37,17 

Silika 0,17 

Lignin 27,95 

Sumber :Amirroenas. 2010 

Menurut laboratorium kimia makanan ternak FAPET UGM melalui uji proksimat 

kandungan bahan pakan ternak kulit limbah kakao yang difermentasi memiliki 

peningkatan. Pemberian pakan ternak limbah kulit biji kakao hasil penelitian 

terdahulu dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut : 

Tabel 7.Rekomendasi Pemberian Pakan Ternak Limbah Kulit Biji Kakao  

Jenis Ternak  Jumlah Konsumsi  Bentuk Pemberian  

Sapi   3 Kg/ekor/hari              Segar 

Sapi  20% tepung pada                Tepung 

pakan tambahan 

Kambing  2-3 kg/ekor/ hari             Segar 

Ayam  22% tepung pada           Tepung  

   ransum ayam 

Sumber : Hariyanto, T. 2012. 

 

2.4.3 Konsumsi Bahan Kering 

Konsumsi diperhitungkan sebagai jumlah makanan yang dimakan ternak, 

dan zat yang dikandungnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup 

pokok dan untuk produksi hewan tersebut (Tilman et al., 1998). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumsi adalah palatabilitas yang tergantung dari beberapa 
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hal yaitu penampilan dan bentuk pakan, bau, rasa, tekstur, dan temperatur 

lingkungan (Church dan Pond, 1988).Konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh 

kualitas makanan dan kebutuhan energi ternak. Semakin baik kualitas 

makanannya, semakin tinggi konsumsi ransum ternak (Parakkasi, 

1999).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 

danlingkungan 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). 

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 energi ransum dan dapat menurunkan tingkat konsumsi sehingga 

tingkat konsumsi berkurang (Mulyaningsih, 2006). 
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Tabel 8. Kebutuhan Nutrisi Domba Jantan 

BB,Kg BK, % BB PK, % TDN % Ca, % P, % 

5 3,6 11,8 65 0,40 0,36 

40 3,5 10,9 60 0,21 0,19 

50 3,5 8,9 55 0,17 0,15 

60 3,3 7,3 50 0,15 0,14 

70 3,0 6,9 50 0,14 0,13 

Kisaran 3,0-5,0 6,9-9,8 50-65 0,14-0,40 0,13-0,36 

Sumber : Permentan RI (2014) 

 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).  

 Nilai konsumsi pakan tinggi disebabkan olehbentuk pakan lebih halus juga 

karena bentuk kering udara menyebabkan kambingsering mengkonsumsi air 

sehingga membantu proses hidrolisis, laju kecernaanpakan 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). Konsumsi bahan kering ransum berkisar 3,1%-4,0% dari bobot badan. 

Pakan yang dikonsumsi digunakan untuk hidup pokok dan pertumbuhan atau 
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reproduksi. Konsumsi bahan kering ini sudah memenuhi kebutuhan hidup pokok, 

yaitu 2,4%-2,8% dari bobot badan (NRC,1981). 

 Coleman & Moore (2003) menyatakan bahwa kecernaan mempunyai 

hubungan yang erat dengan konsumsi bahan kering.Suparjo 2011 menyatakan 

konsumsi bahan kering 2,4%-2,8% dari bobot badanbelum mencukupi kebutuhan 

untuk meningkatkan bobot badan sebesar 100 g ekor-1 hari-1. Kebutuhan bahan 

kering untuk mencapai PBB 100 gekor-1 hari-1 sebesar 360 g ditambah dengan 

kebutuhan hidup pokok yang besarnya tergantung pada bobot ternak (Tabel 6). 

Konsumsi bahan kering dibawah standar kebutuhan ternak sering terjadi karena 

lebih tahan terhadap pemecahan selama pengunyahan yang akan menurunkan 

kecernaan bahan kering 

Domba umur satu tahun yang diberi ransumberbasis KBK dapat mencapai 

bobot hidup sebesar 28,7 – 30,8 kg, dengan bobot plihara 18 s/d 20 kg sedangkan 

domba yang diberi ransum berbasis rumput sebesar 31,4 kg. Pada umur setahun 

domba yang diberi ransum berbasis KBK yang disuplementasi Zn organik 

memiliki bobot hidup yang setara dengan diberi rumput (Wisripuastuti, 2011). 

1.5.4. Konsumsi Protein Kasar 

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

Winarno (1992) menyatakan bahwa protein merupakan suatu zat makanan yang 

sangat penting bagi tubuh. Protein berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. 

Protein berfungsi sebagai zat pembangun karena protein merupakan bahan 

pembentuk jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh. Protein digunakan 

sebagai bahan bakar jika kebutuhan energi tubuh terpenuhi oleh karbohidrat dan 
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lemak. Menurut NRC (1985) protein merupakan  unsur penting yang diperlukan 

terus menerus untuk memperbaiki sel dalam proses sintesis. Transformasi protein 

ke dalam protein tubuh merupakan proses penting dalam nutrisi dan metabolisme. 

Fungsi dari protein antara lain untuk membangun dan memelihara protein jaringan 

dan organ tubuh, menyediakan energi dalam tubuh, menyediakan sumber lemak 

badan dan menyediakan asam amino (Tillman et al., 1991).   Boorman (1980) 

Peningkatan konsumsi protein juga dipengaruhi oleh kandungan protein dalam 

pakan yaitu semakin tinggi kandungan protein semakin banyak pula protein yang 

terkonsumsi (Boorman, 1980). Menurut NRC (2006) domba yang sedang tumbuh 

membutuhkan protein yang kebih tinggi dibandingan domba dewasa. Ternak yang 

berbobot badan rendah dan masuk masa pertumbuhan membutuhkan protein lebih 

tinggi dibandingkan ternak dewasa yang telah masuk masa penggemukan 

(Orskov, 1992). Konsumsi protein kasar domba lepas sapih menurut Maulidina 

dkk. (2011); Shaliha dkk. (2012) yaitu berturut-turut sebesar 67,08-86,6 

(g/ekor/hari); 67-80 (g/ekor/hari).   

 Kebutuhan ternak akan protein biasanya disebutkan dalam bentuk protein 

kasar (PK). Kebutuhan protein ternak dipengaruhi oleh masa pertumbuhan, umur 

fisiologis, ukuran dewasa, kebuntingan, laktasi, kondisi tubuh dan rasio energi 

protein. Kondisi tubuh yang normal membutuhkan protein dalam jumlah yang 

cukup, defisiensi protein dalam ransum akan memperlambat pengosongan perut 

sehingga menurunkan konsumsi (Rangkuti, 2011).  

 Konsumsi protein kasar yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah jenis bahan pakan khususnya bahan penyusun konsentrat. 
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Konsentrat merupakan pangan penguat dengan kadar serat kasar rendah dan 

banyak mengandung protein dan energi. Palatabilitas pakan dan jumlah pakan 

yang dimakan akan meningkatkan konsumsi protein yang lebih banyak dari 

kebutuhan minimalnya sehingga dapat berguna untuk meningkatkan bobot badan  

(Rangkuti, 2011). 

Konsumsi protein berkaitan erat dengan pertambahan berat badan. Protein 

digunakan pemenuhan hidup pokok, produksi, dan reproduksi. Rataan konsumsi 

protein selama penelitian berkisar 45-72 g ekor-1 hari-1. Jumlah konsumsi protein 

telah memenuhi estimasi standar kecukupan kebutuhan protein kasar berdasarkan 

bobot badan untuk mencapai PBB 100 g/hari, yaitu 56-58 g/ekr hari Pemanfaatan 

30% kulit buah kakao (KBK) fermentasi yang dikombinasikan menggunakan 

rumput gajah dan konsentrat menghasilkan konsumsi bahan kering (560 

gram/ekor/hari), konversi ransum (5,50) dan PBB (102 g ekor-1 hari-1) yang lebih 

baik dibandingkan ransum yang hanya mengandung rumput gajah dan KBK tanpa 

fermentasi  menurut penelitian (Suparjo, 2011). 

 Semakin cepat makanan diberikan maka semakin tinggi pula konsumsi 

protein. Umumnya ternak ruminansia kalau konsumsi energi termanfaatkan 

dengan baik maka akan berpengaruh pada konsumsi zat makanan lainnya seperti 

protein, mineral dan vitamin (Rudiah, 2011). 

2.5. Hipotesis 

- Diduga pemberian pakan konsentrat limbah kulit biji kakao pada pakan 

basal fermentasi memiliki pengaruh terhadap  konsumsi bahan kering dan                               

protein kasar terhadap domba ekor gemuk jantan 


