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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Domba Ekor Tipis 

Domba ekor tipis (DET) merupakan salah satu domba lokal Indonesia 

yang banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. 

Domba ekor tipis memiliki karakteristik tubuh relatif kecil, serta warna bulu yang 

beragam seperti putih dan belang putih hitam. Domba jantan memiliki tanduk 

relatif kecil sedangkan betina tidak bertanduk. Bobot badan domba jantan dewasa 

yaitu 30-50 kg dan 15-35 kg untuk domba betina dewasa. Kelebihan domba ekor 

tipis yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungan yang kurang baik (Haryono 

dkk., 2011).  

Domba Ekor Tipis merupakan domba yang profilik. Rata-rata jumlah anak 

per kelahiran (litter size) DET di Jawa Barat adalah 1,79 ± 0,81 ekor, sedangkan 

di Sumatra 1,54 ± 0,68 ekor (Iniquez dan Gunawan, 1990). Beberapa kelebihan 

DET yaitu memiliki daya adaptasi dengan iklim tropis basah, dapat dikawinkan 

sepanjang tahun serta lebih resisten terhadap beberapa penyakit, walaupun tingkat 

pertumbuhannya rendah (Priyanto dkk., 2000). Hasil penelitian Tirtosiwi (2011) 

menunjukkan bahwa ukuran tinggi pundak DET jantan dewasa mencapai 55,66 ± 

3,37 cm, panjang badan 51,60 ± 3,59 cm, lebar dada 15,30 ± 1,95 cm, dalam dada 

28,18 ± 5,06 cm, dan lingkar dada 71,46 ± 4,78 cm, sedangkan ukuran tinggi 

pundak DET betina dewasa saat berumur lebih dari 1 tahun mencapai 57,87 ± 
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4,26 cm, panjang badan 57,56 ± 3,50 cm, lebar dada 18,23 ± 1,86 cm, dalam dada 

32,83 ± 3,47 cm, dan lingkar dada 71,12 ± 4,56 cm. 

2.2. Pakan Domba 

Pakan merupakan faktor penting dalam usaha peternakan. Industri 

peternakan di negara berkembang banyak menggunakan pakan dengan kadar serat 

yang tinggi seperti dedaunan dan hijauan. Menurut Karimizadeh dkk. (2017) 

dedaunan dan hijauan memiliki kadar nutrisi yang rendah dengan kandungan 

nitrogen, mineral, dan vitamin yang masih kurang bagi kebutuhan ternak. Jenis 

pakan yang diberikan pada domba umumnya hijauan seperti rumput lapangan, 

rumput gajah, rumput raja dan tanaman legum seperti lamtoro, kaliandra dan 

kalopo, sehingga untuk melengkapi kekurangan nutrisi tersebut dapat diberikan 

konsentrat. 

Pakan komplit adalah pakan yang cukup mengandung nutrien untuk ternak 

dalam tingkat fisiologis tertentu yang dibentuk dan diberikan sebagai satu-satunya 

pakan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi tanpa 

tambahan substansi lain kecuali air (Hartadi dkk., 2005). Pakan komplit terdiri 

dari hijauan (pakan berserat), bahan pakan lainnya yang dijadikan konsentrat dan 

pakan tambahan yang telah dihitung nutrisinya dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi dari ternak (Karimizadeh dkk., 2017). Fungsi dari pakan 

komplit ini juga untuk meningkatkan palatabilitas bahan pakan yang ketika 

digunakan sendiri tanpa bahan pakan lainnya tidak disukai ternak. Pakan komplit 

dapat dibentuk menjadi pellet menggunakan cara dan teknologi yang sederhana. 



5 
 

Menurut Karimizadeh dkk. (2017) konsumsi bahan kering (BK), kecernaan pakan 

komplit dalam bentuk pellet lebih baik dibandingkan dalam bentuk mash.  

Wanapat dan Khampa (2006) melaporkan bahwa pakan komplit dapat 

meningkatkan konsumsi pakan, kecernaan nutrisi, dan VFA (volatile fatty acid) 

rumen. Pakan dapat diberikan secara ad libitum untuk memaksimalkan jumlah 

pakan yang dapat dikonsumsi.  

Kebutuhan pakan domba tergantung pada jenis kelamin, bobot badan, dan  

kondisi lingkungan (Costa dkk., 2013). Menurut Purbowati dkk. (2007), 

kebutuhan bahan kering (BK) pakan domba jantan yang digemukkan adalah 4,30-

5,00% dari bobot badan (BB), namun konsumsi bahan kering domba dewasa 

dengan pakan komplit bentuk pellet dapat mencapai 5% dari bobot badannya 

(Purbowati dan Tim Penulis Mitra Tani Farm, 2009). 

Pemberian pakan terhadap domba yang sedang tumbuh menunjukkan 

bahwa untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi, maka pakan tersebut harus 

mengandung protein kasar sebesar 15% dan energi sebesar 16,5 MJ/kg (Mathius 

dkk., 1996). Pakan dengan kandungan protein yang berbeda harus diberikan 

secara ad libitum untuk mengetahui perbedaan jumlah konsumsi pakan (Andrews 

dan Ørskov, 1970). 

2.3.  Pertumbuhan 

Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai adanya peningkatan jaringan otot 

dan bagian tubuh lainnya seiring bertambahnya umur (Bathaei dan Leroy, 1996). 

Menurut Owens dkk. (1993), kurva pertumbuhan, terbentuknya masa atau 
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pertambahan bobot badan yang dibedakan berdasarkan umur, akan membentuk 

kurva sigmoid dimulai dari pra pubertas (fase percepatan) dan pasca pubertas 

(fase perlambatan). Kurva ini dapat menggambarkan fungsi dari pematangan otot, 

fraksional pertumbuhan rata-rata dan umur. Kurva pertumbuhan berbagai jenis 

ternak dan manusia ditampilkan pada Ilustrasi 1. 

 

Ilustrasi 1. Kurva Pertumbuhan (Lawrence dan Fowler, 2002). 

Pertumbuhan domba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun 

faktor yang paling dominan yaitu konsumsi pakan, semakin besar bobot badan 

maka kebutuhan akan konsumsi pakan juga akan meningkat (Owens dkk., 1993). 

Pertumbuhan dimulai dari pembentukan organ dalam yang dilanjutkan dengan 
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pertumbuhan tulang, dan pertumbuhan selanjutnya yaitu pertumbuhan jaringan 

otot yang disusul dengan pertumbuhan jaringan lemak (Owens dkk., 1993). Laju 

pertumbuhan dipengaruhi oleh umur ternak, ternak yang masih muda akan 

mengalami self accelerating stage (tahap percepatan) dan semakin tua akan 

mengalami self inhibiting atau declarating stage (tahap perlambatan) ketika sudah 

mencapai puncak tertinggi dari kurva pertumbuhannya (Lawrence dan Fowler, 

2002). Hubungan antara laju pertumbuhan, umur dan bobot badan ketika dewasa 

sangat berkaitan erat (Lawrence dan Fowler, 2002). Pertumbuhan domba lepas 

sapih pada saat fase awal penggemukan dengan pemberian pakan ad libitum dapat 

meningkatkan bobot badan dengan cepat (Fimbers dkk., 2001). 

 

2.4. Ukuran Tubuh 

 
Perubahan ukuran tubuh ternak dapat dijadikan sebagai indikator 

pertumbuhan ternak, karena itu dari perubahan ukuran tubuh ternak dapat 

diketahui apakah ternak mengalami pertumbuhan atau tidak. Menurut Rasminati 

(2013) peningkatan sedikit saja ukuran tubuh akan menyebabkan peningkatan 

yang proporsional dari bobot tubuh, karena bobot tubuh merupakan fungsi dari 

volume. Peningkatan ukuran tubuh domba dapat dilihat dari pemberian pakan 

komplit dengan imbangan energi yang lebih tinggi pada pakan (Fimbers dkk., 

2001). 

Ukuran-ukuran tubuh pada domba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain kandungan nutrisi pakan yaitu protein dan energi. Tahap pertumbuhan yang 

paling awal adalah pertumbuhan tulang karena pertumbuhan ini berhubungan 
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dengan pembentukan kerangka tubuh/konformasi tubuh (Joubert, 1955). 

Pertumbuhan tulang dimulai dari saat masih fetal dan pertumbuhan ini 

berhubungan dengan pembentukan kerangka tubuh domba. Perkembangan tulang 

dimulai sejak pertumbuhan otot namun tingkat pertumbuhan sebagian besar otot-

otot dalam kaitannya pertumbuhan tulang tidak seragam (Anous, 1989). 

Pertumbuhan tulang dipengaruhi oleh genetik, jenis kelamin, nutrisi, faktor 

hormon dan aktivitas fisik (Tatara dkk., 2007).  

Pengukuran tubuh ternak berguna untuk menilai bentuk luar tubuh ternak. 

Pengukuran ini biasa dilakukan pada bobot badan, panjang badan, tinggi pundak, 

dalam dada, lebar dada, dan lingkar dada (Syuhada dkk., 2015).  

  


