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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Domba Potong

Dombapotong yaitu domba yang dipelihara dengan tujuan penghasil daging

(Ramadhan, 2013). Domba potong digemukkan biasanya dari umur 4-12 bulan

(lepas sapih) dengan bobot hidup rata-rata 15 kg (Purbowati dan Mitra Tani Farm,

2009). Domba-dombayang dipelihara sebagai ternak penghasil daging, yaitu

domba ekor tipis (DET), domba Priangan, domba Garutdan domba ekor gemuk

(DEG). Perbedaan domba ekor gemuk dengan domba lokal lainnya memiliki

bentuk badan sedikit lebih besar, bentuk ekor  yang besar, lebar dan panjang serta

tidak memiliki tanduk pada umumnya (Rukmana dan Yudirachman, 2015).

2.2. Manajemen Perkandangan

Kandang merupakan tempat tinggal ternak yang berguna sebagai tempat

berlindung dari terik matahari maupun guyuran hujan, tempat makan dan minum,

tempat berkembangbiak serta tempat perlindungan dari pencurian. Kandang dapat

membuat domba nyaman sehingga meningkatkan produktivitas ternak. Kandang

yang baik untuk ternak harus mempunyai syarat tertentu, salah satunya pemilihan

lokasi. Lokasi pembuatan kandang harus diperhatikan untuk menjaga kebersihan

dilingkungan peternakan. Syarat lokasi pendirian kandang yaitu sebaiknya jauh

dari pemukiman penduduk, dekat dengan sumber air, mudahnya akses transportasi

dan komunikasi serta cukup dengan adanya sinar matahari, sejuk dan terhindar
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dari terpaan angin kencang. Mengatur tata letak perlengkapan kandang dapat

memaksimalkan efisiensi penggunaan bangunan (Ramadhan, 2013).

Kandang panggung memiliki fungsi untuk memudahkan sanitasi dan

penampungan kotoran dikolong kandang. Penempatan domba di dalam kandang

sebaiknya dipisah antara domba jantan dan domba betina. Kandang domba jantan

dapat disekat menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk memudahkan dalam

pengontrolan ketika ternak sakit. Selain itu memisahkan domba sesuai dengan

status fisiologisnya. Kandang dilengkapi dengan tempat pakan yang berbentuk

palungan dibagian depan kandang, dan tempat minum berupa pipa terbuka yang

diletakkan di pinggir kandang sehingga memudahkan dalam pengisian kembali

(Rukmana dan Yudirachman, 2015).

2.3. Penggemukan

Penggemukan ternak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan

dalam meningkatkan produksi daging. Upaya penggemukan ternak potong

mempunyai tujuan untuk mendapatkan daging maupun karkas yang berkualitas

baik dalam waktu yang relatif singkat. Program penggemukan domba diawali

dengan memilih bakalan yang sehat, postur tubuhnya bagus, dan sudah berumur

3,5-5 bulan (Sudarmono dan Bambang, 2011). Domba yang sehat dapat dilihat

dari bulu yang tidak kusam atau rontok, tidak cacat dan aktif gerak atau lincah.

Domba jantan lebih diutamakan untuk penggemukan karena pertumbuhannya

lebih cepat dibandingkan domba betina (Ramadhan, 2013).
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Sistem penggemukan domba bisa dilakukan dengan cara dry lot fattening,

pasture fattening dan campuran. Sistem penggemukan domba pasture fattening

atau ekstensif yaitu  dengan cara menggembalakan ternak di alam luas sehinga

ternak dengan sendirinya memakan rumput yang tersedia. Sistem ini dianggap

kurang efektif karena ternak dengan bebas bergerak sehingga energi habis untuk

aktivitas gerak bukan untuk produksi daging. Sistem penggemukan domba dry lot

fattening atau intensif yaitu ternak dipelihara didalam kandang. Domba yang

digemukkan dengan cara dry lot fattening yaitu mengutamakan pemberian pakan

konsentrat (Sudarmono dan Bambang, 2011). Pemeliharaan domba secara intensif

dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. Pakan konsentrat yang diberikan

diproduksi oleh pabrik sesuai dengan kebutuhan ternak untuk meningkatkan

pertambahan bobot badan secara optimal. Pakan diberikan sesuai kebutuhan

ternak berdasarkan umur dan berat badannya (Rukmana dan Yudirachman, 2015).

Air minum diberikan secara ad libitum. Air minum berfungsi dalam proses

metabolisme dalam tubuh untuk mencerna pakan dan adaptasi terhadap suhu

lingkungan (Wisnu, 2014). Pemberian air minum bersih tersedia setiap waktu di

dalam kandang(Rukmana dan Yudirachman, 2015). Domba yang akan

digemukkan sebelumnya dicukur terlebih dahulu. Mencukur bulu domba untuk

menjaga kesehatan ternak dari sumber penyakit seperti parasit dan jamur yang

bersarang dalam bulu (Ramadhan, 2013). Bulu domba dicukur dua kali dalam

setahun(Rukmana dan Yudirachman, 2015).
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2.4. Bahan Pakan

Pakan merupakan faktor yang mempengaruhi hasil produksi selain faktor

genetik (Wisnu, 2014). Pakan sangat penting dalam menunjang kesehatan,

pertumbuhan dan reproduksi. Bahan pakan yang diberikan pada domba yaitu

hijauan dan konsentrat. Pemberian hijauan dapat dikombinasi dengan konsentrat

untuk memenuhi kebutuhan nutrien(Sucipto, 2010).Pakan mempengaruhi total

biaya produksi antara 60 - 70%. Hal ini dapat diminimalkan dengan

memanfaatkan pengolahan limbah pertanian dan perkebunan sebagai pakan

(Sodiq dan Zainal, 2008). Pemberian pakan disesuaikan dengan kebutuhan ternak

berdasarkan umur, jenis kelamin dan perilaku ternak (Setiawan dan Mitra Tani

Farm, 2011).

Hijauan merupakan pakan yang tersedia di alam berasal dari rumput dan

dedaunan dengan kondisi segar ataupun layu. Jenis hijauan yaitu rumput (rumput

sertaria, rumput Benggala, rumput Raja dan rumput Gajah) dan leguminosa

(lamtoro, turi dan kaliandra). Limbah hasil pertanian dapat dimanfaatkan sebagai

hijauan pakan antara lain jerami jagung, jerami kacang tanah, jerami kacang

kedelai dan daun ubi (Ramadhan, 2013). Hijauan dapat diawetkan untuk

mencukupi kebutuhan pakan pada musim kemarau dengan dibuat silase, hay dan

fermentasi. Pemberian hijauan pakan disesuaikan dengan kebutuhan ternak

berdasarkan umur, keadaan dan perilaku ternak (Setiawan dan Mitra Tani Farm,

2011).

Konsentrat sebagai pakan sumber energi dan protein umumnya terdiri dari

bungkil kedelai, bekatul, tepung daun lamtoro dan bungkil kacang tanah (Wisnu,



7

2014). Konsentrat diberikan sebanyak 3 - 5% dari bobot badannya (Setiawan dan

Mitra Tani Farm, 2011). Komposisi konsentrat disesuaikan dengan kebutuhan

ternak berdasarkan umur, keadaan dan status fisiologis ternak (Ramadhan, 2013).

pemberian konsentrat berlebih dapat menimbulkan penurunan pH rumen (Sucipto,

2010).

Hijauan yang digunakan sebagai pakan biasanya berupa rumput lapangan.

Konsentrat yang diberikan mengandung sumber energi, protein, vitamin dan

mineral yang  sesuai dengan kebutuhan ternak (Wisnu, 2014). Konsumsi mineral

perlu diperhatikan karena dalam jumlah yang berlebih dapat menimbulkan

keracunan. Perbandingan konsumsi kalsium dan fosfor yaitu 2 : 1 (Purbowati dan

Mitra Tani Farm, 2009). Jumlah mineral yang dikonsumsi sedikit, tetapi sangat

penting karena tubuh tidak mampu mensintesisnya sendiri (Rukmana dan

Yudirachman, 2015).

2.5. Kebutuhan Nutrien

Kebutuhan nutrien ternak akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

hidup pokok dan produksinya. Kandungan nutrien dalam pakan yang mencukupi

kebutuhan ternak akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok.

Nutrien pakan yang melebihi kebutuhan hidup pokok akan dimanfaatkan ternak

untuk membentuk masa tubuh sehingga produksi ternak akan optimal.

Pertambahan bobot badan dan ukuran domba akan meningkat ketika pakan yang

diberikan mengandung nutrien yang melebihi kebutuhan hidup pokok (Harwanti,

2011). Pakan yang diberikan harus mengandung karbohidrat dan lemak serta
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protein sebagai sumber energi, dan mineral sebagai penunjang pertumbuhan

ternak (Andoko dan Warsito, 2013).

Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Domba Berdasarkan Bobot Badan dan
Pertambahan Bobot Badan

BB PBB BK TDN PK Ca P
------------------ (kg) ------------------ ------------------ (g) ----------------

15 0 0,45 0,20 36 2,7 1,7
0,025 0,49 0,24 42 2,7 1,7
0,050 0,53 0,29 49 2,8 1,8
0,100 0,56 0,38 58 2,9 1,6

20 0 0,55 0,24 44 3,2 2,1
0,025 0,61 0,30 52 3,2 2,2
0,050 0,66 0,36 59 3,3 2,3
0,100 0,71 0,47 72 3,4 2,4

25 0 0,65 0,29 53 4,0 2,6
0,025 0,72 0,36 68 4,1 2,7
0,050 0,78 0,42 70 4,4 2,7
0,100 0,83 0,55 86 4,2 2,8

30 0 0,75 0,33 59 4,4 3,0
50 0,89 0,48 81 4,6 3,1

0,100 0,95 0,63 98 4,8 3,2
0,125 0,96 0,72 103 4,9 3,3

Sumber :Kearl (1982)

2.5.1. Kebutuhan bahan kering

Bahan kering merupakan bahan pakan sudah tidak terdapat kandungan air.

Kebutuhan bahan kering domba di Indonesia yaitu 2,7-3,7% dari bobot hidupnya.

Semakin besar tubuh ternak maka akan menyebabkan kebutuhan bahan kering

pakan akan meningkat (Rukmana dan Yudirachman, 2015). Jumlah konsumsi

bahan kering pakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pakan meliputi

palatabilitas dan daya cerna serta faktor ternak yaitu bangsa, umur, jenis kelamin

dan kondisi kesehatan ternak (Purbowati dan Mitra Tani Farm, 2009).



9

2.5.2. Kebutuhan total digestible nutrients

Total digestible nutrients (TDN) merupakan jumlah energi yang berasal dari

pakan maupun ransum yang dapat dicerna oleh ternak (Siregar, 1994). Konsumsi

TDN untuk domba bobot 15 – 35 kg membutuhkan 45 – 63% dari berat kering

(Purbowati dan Mitra Tani Farm, 2009).  Energi akan dimanfaatkan ternak untuk

memenuhi kebutuhan hidup pokok seperti bergerak ataupun bernafas. Jumlah

energi yang telah dikonsumsi berlebih maka selanjutnya akan digunakan ternak

untuk meningkatkan produksi (Harwanti, 2011).

2.5.3. Kebutuhan protein

Protein berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membangun

dan memperbaiki otot-otot rangka dan organ tubuh. Sumber protein didapatkan

dari tanaman (protein nabati) dan hewan (protein hewani). Protein hewani lebih

baik daripada protein nabati karena didalam protein hewani kandungan asam

amino esensial yang nilai gizinya lebih baik dari protein nabati (Andoko dan

Warsito, 2013). Tanaman yang mengandung kadar protein tinggi diantaranya jenis

leguminosa misalnya lamtoro, gamal, kaliandra dan turi. Sumber protein hewani

terdapat pada pakan jenis tepung ikan, tepung darah dan tepung daging

Kebutuhan protein kasar didalam ransum domba kurang dari 20% dari bobot

badannya (Rukmana dan Yudirachman, 2015).
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2.6. Konsumsi Pakan

Konsumsi merupakan jumlah pakan yang diberikan dikurangi sisa pakan.

Konsumsi pakan dapat meningkatkan bobot badan setelah terpenuhi kebutuhan

hidup pokok. Kemampuan ternak mengkonsumsi pakan tergantung pada

temperatur lingkungan, ukuran tubuh dan kondisi fisiologis ternak itu sendiri.

Konsumsi meningkat ketika pakan yang diberikan mempunyai daya cerna tinggi

(Harwanti, 2011). Menurut penelitian Iswoyo dan Widiyaningrum (2008),

perlakuan jeda pemberian pakan selama 2 jam antara konsentrat dengan hijauan

akan menghasilkan pertambahan bobot badan ternakyang lebih baik dibandingkan

pemberian tanpa jarak waktu. Hal ini dikarenakan terjadi sintesis mikroba lebih

besar sehingga dapat meningkatkan kecernaan ransum. Pakan berupa konsentrat

yang diberikan 2 jam sebelum hijauan akan meningkatkan kecernaan bahan kering

dan bahan organik sehingga tingkat konsumsi pakan akan meningkat. Sifat

konsentrat mudah dicerna dan berkadar pati tinggi sehingga jumlah mikrobia

rumen akan meningkat. Banyaknya mikrobia tersebut akan memudahkan

fermentasi didalam rumen.

2.7. Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan dapat dihitung dengan bobot awal ternak

dikurang dengan bobot akhir ternak. Pertambahan bobot badan terjadi setelah

kebutuhan hidup pokok terpenuhi dan ternak mampu mengubah zat-zat pakan

menjadi lemak dan daging (Harwanti, 2011). Kekurangan energi dan protein dapat

menghambat pertambahan bobot badan ternak (Tarmidi, 2004).
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2.8. Konversi dan Efisiensi Pakan

Konversi pakan adalah perbandingan antara banyaknya pakan yang

dikonsumsi oleh ternak dengan produk yang dihasilkan. Banyaknya pakan yang

dikonsumsi akan diubah menjadi produk berupa bobot badan (Blakely dan Bade,

1998). Nilai konversi pakan pada domba lepas sapih berkisar 9,85–13,17

(Soepranianondo dkk, 2007). Efisiensi pakan pada domba berkisar antara 8,2 –

10,4% (Tarmidi, 2004). Semakin tinggi nilai konversi pakan berarti semakin

banyak pakan yang dikonsumsi untuk menaikkan bobot badan persatuan berat

menyebabkan efisiensi pakan rendah, sebaliknya semakin rendah nilai konversi

pakan maka semakin efisien penggunaan pakan (Harwanti, 2011).


