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 BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Domba merupakan ternak lokal penghasil daging yang 
memiliki potensi kedua setelah kambing. Menurut catatan 
ditjennak Tahun 2009 populasi domba di Indonesia mencapai 
10.199.000 ekor, lebih rendah jika dibandingkan dengan 
populasi kambing yang mencapai 11.858.000 ekor. Melihat 
potensi tersebut maka perlu adanya suatu upaya untuk 
meningkatkan populasi domba tersebut. 

Usaha untuk meningkatkan bobot badan ternak domba 
yang lebih baik dapat ditempuh melalui perbaikan kualitas dan 
kuantitas pakan, terutama penambahan pakan sebagai bahan 
pakan pelengkap disamping hijauan yang merupakan bahan 
pakan utama ternak ruminansia (Rusdiana, 2008). 

Keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh dua 
faktor utama yaitu faktor produksi dan pemasaran. Salah satu 
komponen produksi terbesar yaitu pembelian pakan yang 
mencapai 60 sampai 70 persen dari total biaya produksi. 
Penyusunan pakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tiap-
tiap periode pertumbuhan dan produksi dipengaruhi oleh nilai 
nutrisi dan bahan pakan yang digunakan.  

Untuk itu sering dilakukan penambahan pakan 
tambahan pelengkap seperti feed additive seperti protein sel 
tunggal (PST) yang merupakan mikroba hidup sel tunggal 
yang dapat memperbaiki keseimbangan mikroorganisme 
dalam saluran pencernaan. Salah satu produk dari PST adalah 
Fermented Mother Liquor (FML). 

Fermented Mother Liquor merupakan by-product dari 
proses produksi MSG PT. Ajinomoto Indonesia yang 
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berbentuk cairan. FML merupakan suatu bahan yang 
mengandung protein dan senyawa asam-asam amino bebas 
yang cukup tinggi. Pemberian FML pada ransum dapat 
meningkatkan laju pertumbuhan mikrobia rumen, sehingga 
akan meningkatkan kecernaan serat ransum dan pasokan asam 
amino yang dibutuhkan. Dengan kandungan Protein yang 
cukup tinggi, dalam industri pengolahan pakan ternak FML 
dapat diaplikasikan sebagai sumber protein alternatif 
(Anonymous, 2009). 

Penambahkan mother liquor pada pakan dapat 
menurunkan komponen nitrogen yang hilang seperti ammonia 
dalam rumen, serta meningkatkan konversi nitrogen pada 
bakteri dalam rumen dan formasi VAF, khususnya asam 
asetat. Yoshimura (2000) menambahkan bahwa di United 
States, fermentasi asam glutamate mother liquor digunakan 
sebagai pakan tambahan untuk pakan kesehatan bagi sapi 
pedaging. 

Berdasarkan pernyataan diatas, konsumsi FML pada 
ruminansia perlu penelitian lebih lanjut terutama dosis 
pemakaianya. Penembahan FML pada pakan ternak domba 
apakah dapat memperbaiki performance pertumbuhan dan  
kualitas karkas domba. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
Apakah FML yang ditambahnkan pada ransum ternak domba 
dapat memperbaiki performance pertumbuhan dan kualitas 
karkas domba. 
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1.3 Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian FML dan level optimal terhadap memperbaiki 
performance pertumbuhan dan kualitas karkas domba. 

 
1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut sehubungan 
dengan pengaruh pemberian FMLterhadap perbaikan 
performance pertumbuhan dan kualitas karkas domba. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Rendahnya produksi daging salah satunya dipengaruhi 
oleh rendahnya kualitas pakan. Salah satu cara untuk 
memperbaiki kualitas pakan adalah dengan penambahan feed 
adittife sehingga dapat meningkatkan produksi dari domba. 
Selain bisa menurunkan biaya pakan, penambahan feed 
additive juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas karkas 
domba yang dihasilkan. 

Adams (2000) menyatakan bahwa feed additive adalah 
suatu bahan yang dicampurkan kedalam pakan yang dapat 
mempengaruhi kesehatan maupun nilai nutrisi meskipun 
bahan tersebut bukan zat makanan. Feed additive yang biasa 
digunakan adalah protein sel tunggal yang merupakan mikroba 
non pathogen yang dapat memperbaiki keseimbangan 
mikroorganisme dalam saluran pencernaan ternak. 

Salah satu feed additive yang juga merupakan protein 
sel tunggal adalah FML yang merupakan by-product dari 
proses produksi MSG PT. Ajinomoto Indonesia berbentuk 
cairan yang mengandung protein dan senyawa asam-asam 
amino bebas cukup tinggi. FML diketahui mampu 
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meningkatkan pertumbuhan mikroba rumen sehingga 
meningkatkan kecernaan serat ransum dan suplai asam amino 
yang dibutuhkan ternak (Anonimous, 2009). 

Penelitian sebelumnya oleh Kananurak (1987) tentang 
pengaruh suplementasi FML  terhadap babi periode grower 
dan finisher menunjukan bahwa penambahan FML 5 -10% 
dalam pakan dapat meningkatkan koversi pakan babi periode 
grower dan finisher. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka 
dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan FML pada 
ternak domba dengan level pemberian 0%, 2%, 4%, dan 6% 
dari total pemberian konsentrat terhadap peningkatan 
perfoermance pertumbuhan dan kualitas karkas. 

Melalui penambahan FML yang mengandung protein 
dan senyawa asam-asam amino bebas cukup tinggi yang juga 
merupakan protein sel tunggal diharapkan dapat meningkatkan 
kerja organ pencernaan serta dapat memperbaiki performance 
pertumbuhan dan kualitas karkas domba. 

 
1.6 Hipotesis 

Penambahana FML dapat digunakan untuk 
memperbaiki performance pertumbuhan dan kualitas karkas 
domba. 


