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BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Domba Ekor Gemuk 

Domba ekor gemuk adalah jenis umum dari domba 
domestik dengan ciri khusus memiliki ekor yang lebar dan 
tebal. Domba ekor gemuk meliputi 25% populasi domba 
dunia, dan biasanya dijumpai di bagian utara Afrika, Timur 
Tengah, Pakistan, India Utara, Cina Barat dan Asia Tengah. 
Domba jenis ini merupakan bangsa domba yang unik karena 
memiliki penyimpanan lemak pada area ekornya dan pada 
abad pertengahan digunakan dalam masakan Arab dan Persia 
(Anonymous, 2000). 

Domba ini banyak terdapat di Jawa Timur dan 
Madura. Karakteristik khas domba ekor gemuk adalah ekor 
yang besar, lebar dan panjang. Bagian pangkal ekor membesar 
merupakan timbunan lemak, sedangkan bagian ujung ekor 
kecil tidak berlemak. Warna bulu putih dan kasar serta tidak 
bertanduk. Bentuk tubuh domba ekor gemuk lebih besar dari 
pada domba ekor tipis. Domba ini merupakan domba tipe 
pedaging, berat jantan dewasa antara 40–60 kg dan betina 
dewasa 25 –35 kg. Tinggi badan pada jantan dewasa antara 
60–65 cm, sedangkan pada betina dewasa 52–60 cm 
(Anonymous, 2010). 

Mulyono, Subangkit dan Sarwono (2004) 
menambahkan domba ekor gemuk memiliki ciri-ciri antara 
lain kepala terlihat besar, ringan, dan berbentuk cembung, 
bagian disekitar mata berwarna putih dan tidak ada noda hitam 
pada bibir mulut. Selain itu, telinga panjang dan kecil, daun 
telinga tumbuh ke arah samping dan mendatar, leher panjang 
dan berelambir, pinggul membulat, tanduk jantan dan betina 
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hanya berupa tonjolan kecil diatas kepalanya, serta keempat 
kakinya kokoh dan kuat.  

 
2.2 Pakan Domba 

Kebutuhan ternak akan dicerminkan oleh kebutuhan 
terhadap nutrisi, jumlah nutrisi setiap harinya sangat 
tergantung pada jenis ternak, umur, fase (pertumbuhan, 
dewasa, bunting, menyusu), kondisi tubuh (normal atau sakit) 
dan lingkungan hidupnya serta berat badannya. Jadi setiap 
ternak yang berbeda kondisinya membutuhkan pakan yang 
berbeda seperti pada Tabel 1 (Tomaszeweska dkk, 1993). 
Tabel 1. Kebutuhan harian zat-zat makanan untuk ternak 

domba  
BB BK Energi Protein Ca P 

ME TDN Total DD 
Kg Kg %BB Mcal Kg G  G g 
5 0,14 - 0,6 0,61 51 41 1,91 1,4 

10 0,25 2,5 1,01 0,28 81 68 2.3 1,6 
15 0,36 2,4 1,37 0,38 115 92 2,8 1,9 
20 0,51 2,6 1,8 0,5 150 120 3,4 2,3 
25 0,62 2,5 1,91 0,53 160 128 4,1 2,8 

Sumber : NRC (1985). 
Pakan ternak ruminansia pada umumnya terdiri dari 

rumput, hijauan dan konsentrat. Pemberian pakan berupa 
kombinasi ketiga bahan tersebut akan memberi peluang 
terpenuhinya zat-zat gizi yang dibutuhkan domba dan biaya 
relatife rendah (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). 
Kebutuhan ternak akan zat gizi dalam makanan domba perlu 
diperhatikan untuk mendapat hasil yang maksimal dalam 
usaha penggemukan domba. Kandungan gizi dalam makanan 
domba ini dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan nutrien pakan domba jantan muda yang 
digemukkan (dasar bahan kering)  

Berat 
Badan 

Konsumsi Energi Protein Ca P Vitamin 
A TDN DE ME 

Kg Kg % Mcal/Kg % % % I.U/Kg 
30 1.3 64 2.8 2.3 11 0.37 0.23 588 
40 1.6 70 3.1 2.5 11 0.31 0.19 638 
50 1.8 70 3.1 2.5 11 0.28 0.17 708 

Sumber : NRC (1975) 
 

2.2.1 Rumput Gajah 
Rumput Gajah (Pennisctum purpureum) atau disebut 

juga rumput napier, merupakan salah satu jenis hijauan 
pakan ternak yang berkualitas dan disukai ternak. Rumput 
gajah dapat hidup diberbagai tempat (0–3000 dpl), tahan 
lindungan, respon terhadap pemupukan, serta menghendaki 
tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Rumput gajah tumbuh 
merumpun dengan perakaran serabut yang kompak, dan 
terus menghasilkan anakan apabila dipangkas secara 
teratur. Morfologi rumput gajah yang rimbun, dapat 
mencapai tinggi lebih dari 2 meter sehingga dapat berperan 
sebagai penangkal angin (wind break) terhadap tanaman 
utama (Sutanmuda, 2008). 

Penanaman rumput gajah dapat dilakukan secara 
monokultur ataupun interkultur dengan tanaman tahunan 
sehingga dapat diperoleh manfaat secara maksimal. 
Pertumbuhannya yang relatif cepat dalam waktu yang 
pendek serta peranan daun-daun dan perakarannya terhadap 
erosi, maka pembudidayaan rumput gajah dapat menjadi 
pilihan yang bijaksana dan menguntungkan (Sutanmuda, 
2008). 
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Rumput gajah mempunyai beberapa varietas, antara 
lain varietas afrika dan varietas Hawai. Varietas Afrika, 
ditandai dengan batang dan daun yang kecil, tumbuh tegak, 
berbunga dan produksi lebih rendah jika dibandingkan 
dengan rumput varietas hawai. Varietas Hawai ditandai 
dengan batang dan daun yang lebar, pertumbuhan rumpun 
sedikit menyebar, produksi cukup tinggi, dan berbunga. 
Kandungan rumput gajah terdiri atas 19,9% bahan kering 
(BK), 10,2 protein kasar (PK), 16% lemak, 34,2 serat kasar, 
11,7% abu, dan 42,3% bahan ekstrak tanpa nitrogen 
(BETN) (Anonymous, 2007). 

 
2.2.2 Konsentrat 

Konsentrat adalah bahan makanan yang konsentrasi 
gizinya tinggi tetapi kandungan serat kasarnya relatif 
rendah dan mudah dicerna. Parakassi (1999) menyatakan 
bahwa konsentrat atau makanan penguat adalah bahan 
pakan yang tinggi kadar zat-zat makanan seperti protein 
atau karbohidrat dan rendahnya kadar serat kasar (dibawah 
18%). Konsentrat mudah dicerna, karena terbuat dari 
campuran beberapa bahan pakan sumber energi (biji-bijian, 
sumber protein jenis bungkil, kacang-kacangan, vitamin 
dan mineral).  

Penggunaan konsentrat agar dapat mencapai sasaran 
harus memperhatikan 3 hal berikut ini: (1) Pemberian 
konsentrat jangan terlalu berlebihan, namun harus 
memperhatikan kebutuhan nutrisi ternak; (2) Pemberian 
konsentrat jangan terlalu berlebihan, namun harus 
memperhatikan kebutuhan nutrisi ternak; dan (3) 
Pemberian konsentrat harus sesuai dengan imbangan 
jumlah produksi (susu atau daging).  
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Konsentrat merupakan pakan penguat yang terdiri 
dari bahan pakan yang kaya karbohidrat dan protein seperti 
dedak padi, jagung kuning dan bungkil-bungkilan. Menurut 
Darmono (1993) bahwa pakan penguat atau konsentrat 
adalah pakan yang berasal dari biji-bijian dan mengandung 
protein yang cukup tinggi dan mengandung serat kasar 
kurang dari 18 %. Hartadi dkk, (1997) menambahkan 
bahwa konsentrat adalah suatu bahan pakan yang 
dipergunakan bersama bahan pakan lain untuk 
meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan 
dan dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai 
suplemen (pelengkap) atau makanan pelengkap. Pakan 
penguat atau konsentrat diberikan dengan tujuan 
menambah nilai gizi pakan, menambah unsur pakan yang 
defisiensi dan meningkatkan konsumsi pakan (Murtidjo, 
1993).  

Konsentrat sumber protein dapat diperoleh dari hasil 
samping penggilingan berbagai biji-bijian, bahan pakan 
sumber protein hewani, dan hijauan sumber protein, 
sedangkan konsentrat sumber energi dapat diperoleh dari 
dedak dan biji-bijian seperti jagung (Parakkasi, 1999). 
Bahan pakan penguat ini meliputi bahan makanan yang 
berasal dari biji-bijian seperti jagung giling, menir, bulgur, 
dedak, bekatul, bungkil kelapa, tetes dan berbagai umbi. 
Fungsi pakan penguat ini adalah meningkatkan dan 
memperkaya nilai gizi pada bahan pakan lain yang nilai 
gizinya rendah.  

 
2.2.3 Fermented Mother Liquor (FML) 

Fermented Mother Liquor merupakan by-product 
dari proses produksi MSG PT. Ajinomoto Indonesia yang 



10 
 

berbentuk cairan. FML dibuat melalui proses fermentasi 
molase dengan bakteri Brevibacterium lactofermentum 
yang pertama kali akan dihasilkan asam glutamat. Setelah 
itu dipisahkan dengan separasi maka terbentuklah MSG 
sebagai prodak utama dan FML sebagai  by-product. FML 
merupakan suatu bahan yang mengandung protein dan 
senyawa asam-asam amino bebas yang cukup tinggi. 
Dengan kandungan protein yang cukup tinggi dan berasal 
dari bahan utama cane mollases, pemberian FML pada 
ransum dapat meningkatkan laju pertumbuhan mikroba 
rumen, sehingga akan meningkatkan kecernaan serat 
ransum dan pasokan asam amino yang dibutuhkan. Dalam 
industri pengolahan pakan ternak FML dapat diaplikasikan 
sebagai sumber protein alternatif (Anonymous, 2009). 

 
2.3 Pertambahan Bobot Badan 

Produktivitas domba ekor gemuk pada umumnya 
rendah, antara lain karena rendahnya jumlah dan mutu pakan 
yang diberikan. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas 
domba tersebut adalah dengan meningkatkan mutu pakan, 
misalnya dengan menambahkan pakan penguat guna 
memenuhi kebutuhan nutrisi domba tersebut. Untuk 
menunjang keberhasilan peternakan domba maka perlu 
pemberian pakan yang baik diharapkan mampu meningkatkan 
pertambahan bobot badan yang maksimal (Rianto dkk, 2006).  

Menurut Sugeng (1998), pertambahan bobot badan 
disebabkan oleh dua hal, yaitu pertumbuhan dan 
perkembangan. Pertumbuhan adalah pertambahan berat badan 
atau ukuran tubuh sesuai dengan umur, sedangkan 
perkembangan adalah berhubungan dengan adanya perubahan 
ukuran serta fungsi dari berbagai bagian tubuh semenjak 
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embrio sampai menjadi dewasa. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ternak setelah disapih adalah 
pakan, jenis kelamin, umur dan bobot badan saat penyapihan 
serta lingkungan tempat ternak berada. 

Pertambahan bobot badan diketahui pengurangan antara 
bobot badan akhir penelitian dengan bobot badan pada awal 
penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Latifudin (2002) 
bahwa pertambahan bobot badan (PBB) pada domba 
penelitian adalah selisih bobot badan awal  penelitian dan 
akhir penelitian.  
 
2.4 Karkas 

Karkas adalah bobot tubuh dari ternak setelah 
pemotongan dikurangi dari  berat kepala, darah, organ-organ 
internal, kaki (karpus dan tarsus) ke bawah dan  kulit 
(Soeparno, 1994). Bobot karkas adalah bobot hidup  setelah 
dikurangi bobot saluran pencernaan, darah, kepala, kulit dan 
keempat kaki mulai dari persendian carpus atau tarsus ke 
bawah. Diijumpai sedikit modifikasi, terkadang dengan atau 
tanpa ginjal, lemak ginjal, lemak pelvis, lemak sekitar ambing, 
diaphragma dan ekor. Karkas sebagai satuan produksi 
dinyatakan dalam bobot karkas dan persentase karkas (Berg 
dan Buttterfield, 1976) 

 
2.5 Kualitas Karkas 

Kualitas karkas dapat dilihat dari bobot serta kualitas 
daging yang diperoleh. Kualitas karkas yang diamati pada 
penelitian ini meliputi persentase karkas, lemak abdominal dan 
lemak ginjal. Soeparno (1998) berpendapat bahwa faktor yang 
menentukan kualitas daging meliputi berat karkas, jumlah 
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daging yang dihasilkan dari suatu karkas dan kualitas daging 
dari karkas yang bersangkutan. 

 
2.5.1 Presentase Karkas 

Menurut Rianto (2006) bobot karkas  diperoleh  
dengan  cara  menimbang ternak  setelah  ternak  dipotong  
dan  dikurangi kepala, darah dan organ - organ internal,  
kaki, ekor serta  kulit. Persentase karkas adalah 
perbandingan antara bobot karkas dengan bobot hidup saat 
dipotong (dikurangi isi saluran pencernaan dan urin) dikali 
100% (Berg dan Buttterfield, 1976). 

Persentase karkas dipengaruhi oleh bobot karkas, 
bobot ternak, kondisi, bangsa ternak, proporsi bagian-
bagian non karkas, ransum yang diberikan dan cara 
pemotongan (Berg dan Buttterfield, 1976). Persentase 
karkas pada domba khusus digemukkan 56-58%, domba 
yang gemuk 45-55%. Rata-rata 50% bobot badan hidup 
domba adalah karkas (Lawrie, 1995). 

Devendra (1977) menyatakan persentase karkas 
merupakan sifat penting dalam kajian mengenai karkas. 
Persentase karkas dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan 
pakan yang dikonsumsi. Persentase karkas merupakan 
faktor yang penting untuk menilai produksi ternak 
pedaging, karena sangat erat hubungannya dengan bobot 
hidup dimana semakin bertambah bobot hidup maka 
produksi karkas meningkat.   

 
2.5.2 Lemak Abdominal 

Lemak merupakan jaringan yang bersifat dinamis, 
banyak terkumpul dalam dinding rongga perut dan ginjal. 
Jaringan lemak relatif stabil dari pengaruh nutrisi 
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lingkungan fisik dibanding dengan ternak monogastrik 
(Crouse dkk, 1981). Sedangkan Berg  dan  Butterfield 
(1976) menyatakan jumlah lemak dalam tubuh adalah 
paling beragam dan sangat tergantung pada jumlah pakan 
yang dikonsumsi. 

Lemak abdominal adalah akumulasi lemak yang 
terdapat di rongga abdominal dan di antara jaringan otot 
(intramuscular fat)  dibawah kulit (subcutan fat) dan di 
dalam daging (Soeparno, 2005). Lemak abdominal 
didapatkan dari lemak yang menempel pada sekeliling 
lapisan antara otot abdominal dan usus (Kubena, Deaton, 
Chan dan reece, 1974). Soeparno (1992) menyatakan 
bahwa bobot hidup dan konsumsi pakan sangat 
mempengaruhi besarnya bagian tubuh karkas, alat viseral, 
bulu, darah disamping perbedaan ukuran tubuh dan derajat 
perlemakan. 

Penimbunan lemak pada bagian abdominal tidak 
diinginkan, karena akan mengurangi selisih antara berat 
hidup dengan berat badannya. Salah satu cara mengurangi 
perlemakan adalah dengan jalan memvariasikan nutrisi 
ransum terutama energi dan protein. Peningkatan 
kandungan energi ransum akan meningkatkan pula 
kandungan lemak dan peningkatan protein ransum maka 
jumlah lemak abdominal akan menurun (Hasibuan, 1996). 

 Deposisi lemak pada area abdominal merupakan hal 
yang tidak menguntungkan karena menyebabkan masalah 
pada prosesing selanjutnya seperti pada saat daging 
digoreng, lemak ini akan memperbesar cooking loss dan 
terdapatnya kolesterol yang mengganggu kesehatan 
(Soeparno, 1998). 
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Jika konsumsi tinggi maka kelebihan energi yang 
diperoleh semakin besar sehingga penimbunan lemak pun 
semakin besar terutama pada bagian abdominal. Menurut 
Soeparno, (2005) bobot lemak abdominal ditentukan oleh 
jenis, umur dan pakan yang dikonsumsi. 

 
2.5.3 Lemak Ginjal 

Ada beberapa lokasi lemak yang terdapat pada 
karkas domba antara lain lemak dibawah kulit (subcutan), 
diantara otot (intermuscular), didalam otot (intramuscular), 
alat pencernaan dan disekitar ginjal. Lemak ginjal adalah 
lemak yang menyelimuti dan membungkus  ginjal. Pada 
umunya lemak pada alat pencernaan dan juga pada ginjal 
tidak diharapkan karena tidak dikonsumsi dan biasanya 
dibuang. Semakin rendah kandungan lemak ginjal maka 
akan semakin baik karena lemak ginjal tidak dapat 
dikonsumsi (Anggorodi, 1984). 

Lemak cadangan tidak hanya terbentuk dari lemak 
yang dimiliki tetapi berasal dari karbohidrat dan 
adakalanya dari protein. Lebih kurang 50% dari jaringan 
lemak terdapat di bawah kulit, sisanya ada di sekeliling 
alat-alat tubuh tertentu teristimewa ginjal, dalam membran 
di sekeliling usus, dalam urat daging dan di tempat-tempat 
lainnya (Anggorodi, 1984). 


