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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Domba  

Domba lokal atau domba ekor tipis merupakan 

domba asli Indonesia, domba ini banyak dipelihara oleh 

petani di pedesaan (Rianto, Lindasari dan Purbowati, 

2006). Populasi tertinggi berada di Pulau Jawa, yang 

menyebar di Jawa Barat (46%), Jawa Tengah (27%) dan 

Jawa Timur (18%) (Dirjennak, 2007). Konsentrasi 

domba lokal terbesar di Indonesia terdapat di Propinsi 

Jawa Barat (Dirjennak, 2011). 

Domba termasuk golongan hewan-hewan 

bertulang belakang. Klasifikasi domba menurut 

Ensminger (2002) adalah sebagai berikut :  

Kingdom  : Animalia  

Filum   : Chordata  

Klass   : Mammalia  

Ordo   : Artiodactyla  

Familia  : Bovidae  

Genus   : Ovis  

Species  : Ovis aries 

Data statistik Direktorat Jenderal Peternakan 

(2012) menyatakan bahwa pada tahun 2011 populasi 

ternak domba di Indonesia mencapai 11.790.612 ekor 

dari keseluruhan populasi ternak sebanyak 

1.673.176.299 ekor. Populasi ternak domba meningkat 
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menjadi 12.768.241 ekor dari total populasi ternak 

sebanyak 1.796.545.087 ekor pada tahun 2012. Terdapat 

peningkatan populasi ternak domba. Tahun 2011 

populasi ternak domba tertinggi berada di daerah Jawa 

Barat yaitu 7.041.437 ekor dan meningkat menjadi 

7.832.484 ekor pada tahun 2012. Produksi daging domba 

di Jawa Barat merupakan produksi tertinggi di seluruh 

Indonesia yaitu sebesar 27.498 ton/tahun. Kebutuhan 

nutrien ternak domba dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Kebutuhan nutrien domba 

Bobot Pertambahan Energi Protein Bahan 

badan berat badan DE ME TP DP kering 

(Kg) (Kg/hari) (Mkal) (Mkal) (Kg) (Kg) total 

10 0,5 1,49 1,22 73,7 35,2 0,51 

 

1,0 1,98 1,62 102,7 54,0 0,68 

14 0,5 1,81 1,49 86,9 52,0 0,62 

 

1,0 2,30 1,89 116,9 70,7 0,79 

18 0,5 2,14 1,75 93,6 68,7 0,68 

 

1,0 2,62 2,15 122,6 70,7 0,84 

20 0,5 2,30 1,88 106,8 87,4 0,78 

 

1,0 2,78 2,28 135,8 95,8 0,98 

Sumber : (Haryanto dan Andi, 1993) 

Ket. :  DE  = Digestible Energy 

ME  = Metabilizable Energy 

TP  = Total Protein 

DP  = Digestible Protein  
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2.2 Konsumsi pakan 

Dian, Hartutik dan Mardjuki (2012) menyatakan 

bahwa konsumsi merupakan aspek yang penting untuk 

mengevaluasi nilai pasokan nutrien bahan pakan. 

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh ukuran tubuh ternak 

dan merupakan faktor yang sangat menentukan 

produktivitas dan performannya (Aregheore, 2000). 

 Kemal (2000) menyatakan bahwa tinggi 

rendahnya konsumsi pakan pada ternak ruminansia 

sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan) 

dan faktor internal (kondisi ternak itu sendiri). 

Palatabititas, status fisiologi, konsentrasi nutrisi, bentuk 

pakan, bobot badan dan produksi merupakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan. 

 Sitepu (2011) menyatakan bahwa konsumsi 

bahan kering rumput untuk induk domba sekitar 208-217 

g/ekor/hari dan konsentrat sekitar 311-325 g/ekor/hari. 

Iswoyo (2011) melaporkan bahwa konsumsi BK induk 

domba pada saat bunting dan laktasi dengan kandungan 

BK konsentrat 68% dan total digestible nutrients (TDN) 

75% (443-603 g/ekor/hari) lebih tinggi dibandingkan 

domba yang mengonsumsi pakan dengan kandungan BK 

sebesar 61% dan TDN 65% (365-466 g/ekor/hari). 

 Pemberian pakan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan akan mengakibatkan menurunnya bobot 

hidup secara drastis. Hilangnya bobot hidup tersebut 

disebabkan terjadinya penggunaan energi cadangan 

dalam tubuh terutama lemak tubuh sebagai sumber 
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energi. Hal tersebut dalam kurun waktu yang panjang 

dapat mengakibatkan energi tubuh akan terkuras habis, 

produksi menurun dan sebagai konsekuensinya 

pertumbuhan domba akan menjadi rendah (Cannas, 

Tedeschi, Atzori and Fox, 2006). 

2.3 Bahan pakan domba 

 Mahaputra (2003) menyatakan bahwa bahan 

pakan ternak adalah segala sesuatu yang dapat diberikan 

kepada ternak baik berupa bahan organik maupun 

anorganik yang sebagian atau seluruhnya dapat dicerna 

tanpa mengganggu kesehatan ternak. Berdasarkan 

asalnya pengertian pakan dibedakan menjadi dua yaitu 

nabati dan hewani. Berdasrkan sifatnya dibedakan 

menjadi dua yaitu hijauan dan konsentrat. Berdasarkan 

sumber nutriennya dibagi menjadi tiga yaitu protein, 

mineral, dan energi. Kebutuhan pakan untuk ternak 

ruminansia dipenuhi dengan hijauan segar (sebagai 

pakan utama) dan konsentrat sebagai pakan penguat. 

Kedua jenis pakan tersebut dapat diukur jumlah 

pemberiannya sesuai dengan berat badan ternak dan 

produksi yang diharapkan. 

 Pakan yang diberikan pada ternak untuk 

mencukupi kebutuhan hidup, reproduksi, dan produksi 

dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu hijauan dan 

konsentrat. Kualitas hijauan di daerah tropis lebih rendah 

daripada di daerah sub tropis karena kandungan N 

rendah dan kandungan serat kasar tinggi, sehingga 
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diperlukan pakan penguat untuk dapat mencukupi 

kebutuhan tersebut (Sumarsono, Anwar dan Budiyanto, 

2009). 

2.3.1 Bahan pakan hijauan 

 Hijauan adalah pakan utama ternak ruminansia, 

hijauan memiliki kadar serat kasar yang tinggi. 

Komponen terbesar dari serat kasar adalah berupa 

dinding sel yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan 

lignin (Zakariah, 2012). Sumber pakan utama untuk 

ternak domba di Indonesia adalah hijauan pakan ternak 

dan limbah pertanian, hijauan pakan yang digunakan 

umumnya adalah rumput alam yang didapat dari lahan 

pertanian. Limbah pertanian yang dapat digunakan 

sebagai bahan pakan ternak ruminansia dapat 

dimanfaatkan dari limbah tanaman jagung (Umyasih dan 

Wina, 2008). 

 Proporsi terbesar dari limbah tanaman jagung 

adalah batang  jagung diikuti dengan daun, tongkol dan 

kulit buah jagung. Daun dan kulit jagung yang diukur 

secara kualitatif memiliki nilai palatabilitas tinggi 

dibandingkan dengan batang ataupun tongkol 

(Anggraeny, Umiyasih dan Krishna, 2006). Proporsi 

limbah tanaman jagung, kadar protein kasar dan nilai 

kecernaan bahan keringnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Kulit jagung mempunyai nilai kecernaan bahan 

kering in vitro yang tertinggi (68%) sedangkan batang 

jagung merupakan bahan yang paling sukar dicerna di 
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dalam rumen (51%) (Mcctucheon and Samples, 2002). 

Umiyasih dan Wina (2008) melaporkan bahwa nilai 

kecernaan kulit jagung dan tongkol (60%) ini hampir 

sama dengan nilai kecernaan rumput Gajah sehingga 

kedua bahan ini dapat menggantikan rumput Gajah 

sebagai sumber hijauan. 

Tabel 2. Proporsi limbah tanaman jagung, kadar protein 

kasar, nilai kecernaan bahan kering in vitro 

dan palatabilitas 

Limbah 

Kadar  

air 

Proporsi 

limbah 

Protein 

kasar 

Kecernaan 

BK in vitro 

Palatabi

litas* 

jagung (%) (%BK) (%) (%) 

 Batang 70-75 50 3,7 51 rendah 

Daun 20-25 20 7,0 58 tinggi 

Tongkol 50-55 20 2,8 60 rendah 

Kulit 

jagung 45-50 10 2,8 68 tinggi 

Sumber: Mccutcheon and Samples (2002); *Wilson, Erickson, 

Klopfenstein, Rasby, Adams and Rush (2004) 

Sumarsono dkk (2009) menyatakan bahwa 

kualitas nutrien yang rendah merupakan masalah 

penggunaan hijauan dalam ransum ruminansia di daerah-

daerah tropis. Sariubang, Gufroni dan Sahardi (2005) 

menambahkan bahwa penggunaan hijauan jagung 

sebagai sumber serat bagi ternak ruminansia perlu diikuti 

oleh penambahan bahan lain sebagai sumber protein, 

mineral, dan vitamin agar ternak dapat tumbuh optimal. 

Menurut Ndaru, Kusmartono dan Chuzaemi (2014) 
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menyatakan bahwa suplementasi daun ketela pohon 

kering dan tepung gaplek pada domba ekor gemuk 

dengan pakan basal hijauan jagung cenderung 

meningkatkan konsumsi bahan kering. Domba perlakuan 

P6 (dengan suplemen daun ketela pohon kering dan 

tepung gaplek) menunjukkan hasil konsumsi BK 

tertinggi yaitu 93,84 g/kgBB
0,75

/ekor/hari dibandingkan 

P0 (tanpa suplemen) yaitu sebesar 74,82 

g/kgBB
0,75

/ekor/hari. Dimyati, Kusmartono dan Hartutik  

(2012) melaporkan hasil penelitiannya bahwa 

suplementasi daun ketela pohon kering pada domba ekor 

gemuk dengan pakan basal hijauan jagung meningkatkan 

konsumsi bahan kering. 

2.3.2 Bahan pakan konsentrat 

 Bahan pakan yang digunakan bersama bahan 

pakan lain untuk meningkatkan kandungan nutrien dari 

seluruh bahan pakan yang digunakan untuk dikonsumsi 

ternak adalah konsentrat. Setioko dan Haryanto (2000) 

menyatakan bahwa konsentrat merupakan campuran dari 

berbagai serealia dengan kandungan protein dan 

karbohidrat yang relatif tinggi. Anonimus (2007) 

menambahkan bahwa berdasarkan macam nutrien yang 

terkandung di dalamnya, maka ada 2 macam konsentrat, 

yaitu konsentrat energi dan konsentrat protein. 

Konsentrat energi yaitu semua macam bahan pakan yang 

merupakan sumber energi dan memenuhi syarat tertentu 

(serat kasar <18%, dinding sel <35% dan protein <20%). 
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Konsentrat protein merupakan semua macam bahan 

pakan yang mengandung protein kasar >20%, 

penggunaan konsentrat protein terutama ditujukan untuk 

ternak muda, ternak tumbuh cepat dan ternak produksi 

tinggi. 

Wijaya (2008) menyatakan bahwa konsumsi 

pakan ternak sapi PFH jantan dipengaruhi oleh rasio 

hijauan dan konsentrat yang diberikan. Perlakuan pakan 

P2 (40% rumput Raja : 60% konsentrat) pada ternak 

bobot badan 394,67± 43,29 kg memiliki nilai konsumsi 

pakan lebih tinggi yaitu 12,54 kg/ekor/hari dibandingkan 

dengan perlakuan pakan P1 (70% rumput Raja : 30% 

konsentrat) dan P3 (10% rumput Raja : 90% konsentrat) 

yaitu 10,67 dan 10,24 kg/ekor/hari. 

2.3.2.1 Sumber Protein 

 Protein merupakan zat makanan yang sangat 

penting bagi tubuh, karena zat ini disamping berfungsi 

sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah 

sumber asam-asam amino yang mengandung unsur C, H, 

O dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat 

(Budianto, 2009). Berdasarkan sumbernya protein dibagi 

menjadi dua yaitu protein hewani yang berasal dari 

hewan seperti tepung ikan, tepung daging, tepung darah, 

tepung susu dan tepung bulu. Protein nabati yang berasal 

dari bahan makanan tumbuhan seperti bungkil kedelai, 

bungkil kacang tanah, bungkil kopra, bungkil kelapa 

sawit (Anonimus, 2007). 
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 Haris (2012) menyatakan bahwa ternak 

ruminansia memperoleh dua sumber protein untuk 

kebutuhan hidupnya yaitu protein mikroba yang terdapat 

di dalam saluran pencernaan dan protein yang berasal 

dari pakan yang lolos dari degradasi di dalam rumen 

(protein by-pass). Menurut Purnomoadi (2010) 

menyatakan bahwa pada ternak ruminansia, nitrogen 

yang keluar dari tubuh ternak berasal dari protein pakan. 

Protein pakan ini dalam proses pemanfaatan oleh ternak 

difermentasi oleh mikroba rumen menjadi amonia, yang 

dalam proses berikutnya akan berikatan dengan rantai 

karbon hasil fermentasi karbohidrat, sebagian dapat 

mensitesa protein mikroba yang nantinya berguna bagi 

ternak induk semangnya sebagai sumber asam amino, 

dari amonia tersebut sebagian yang tidak termanfaatkan 

untuk mensitesa protein mikroba akan diserap dan 

diubah menjadi urea di dalam hati. Serapan urea ini 

sebagian besar dibuang keluar tubuh melalui urin dan 

sebagian kecil diputar ulang di dalam tubuh. 

2.3.2.2 Bekatul 

Saropah, Jannah dan Maunatin (2012) 

menyatakan bahwa bekatul adalah hasil samping dari 

proses penggilingan padi menjadi beras, yang berpotensi 

sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan 

mikroorganisme seperti bakteri yang dapat menghasilkan 

enzim khususnya bakteri selulolitik karena mengandung 

selulosa 40-60%. Bekatul adalah lapisan luar dari beras 
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yang terlepas saat proses penggilingan padi. Produksi 

bekatul dari penggilingan padi di Indonesia mencapai 4-

6 juta ton per tahun (Nugrahawati, 2011). Bekatul 

merupakan bagian terluar dari bagian bulir yang 

terbungkus oleh sekam. Kualitas bekatul di Indonesia 

bervariasi, menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian Bogor dalam Nursalim dan Razali (2007) 

menyatakan bahwa bekatul di wilayah Bogor memiliki 

kandungan nutrien antara lain; daya cerna hingga 73%, 

lemak 16-22%, pati 10-20%, selulosa 8,7-11,4% dan 

hemiselulosa 9,6-12,8%. Kandungan nutrien bekatul 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan nutrien bekatul 

Kandungan nutrien bekatul Jumlah (%) 

Air 2,49 

Protein kasar (%BK) 8,77 

Lemak (%BK) 1,09 

Abu (%BK) 1,60 

Serat kasar (%BK) 1,69 

Karbohidrat (%BK) 84,63 

Sumber : Sucofindo dalam Nursalim dan Razali (2007) 

2.3.2.3 Daun ketela pohon 

 Klasifikasi tanaman ketela pohon adalah sebagai 

berikut; Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Sub 

divisi: Angiospermae, Kelas: Dicotyledoneae, Ordo: 

Euphorbiales, Famili: Euphorbiaceae, Genus: Manihot 

dan Spesies: Manihot utilisima 
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Produksi tanaman ketela pohon di Indonesia terus 

meningkat setiap tahun. Menurut BPS (2009) dalam 

Kementrian Pertanian (2009) produksi ubi ketela pohon 

di Indonesia tahun 2009 sebanyak 22,376 juta ton 

mengalami peningkatan rata-rata 4,10% per tahun dari 

tahun 2005 dengan produksi 19,321 juta ton. Luas panen 

pada tahun 2013 yaitu 1,066 juta hektar meningkat 

menjadi 1,149 juta hektar pada tahun 2014 (BPS, 2014). 

Meningkatnya produksi ketela pohon diikuti dengan 

meningkatnya hasil samping dari tanaman ketela pohon 

yaitu daunnya. Sirait dan Simanihuruk (2010) 

menyatakan bahwa per hektar luas panen tanaman ketela 

pohon menghasilkan 216 kg bahan kering daun ketela 

pohon (21,6% ton/ha) sehingga pada tahun 2014 di 

Indonesia terdapat 248.184 ton BK daun ketela pohon. 

Tingginya produktivitas daun ketela pohon di Indonesia 

sangat memungkinkan pemanfaatan daun ketela pohon 

sebagai pakan ternak. 

Kandungan protein tertinggi pada daun ketela 

pohon dijumpai pada daun yang masih muda. 

Kandungan protein daun semakin berkurang pada ketela 

pohon yang semakin tua. Kandungan protein daun ketela 

pohon ternyata sangat tinggi. Berat protein nabati yang 

terdapat pada daun ketela pohon lebih kurang sama 

dengan yang terdapat pada telur (Anonimus, 2011).  

Kandungan nutrien daun ketela pohon dapat dilihat pada 

Tabel 4. 
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Tabel 4. Kandungan nutrien daun ketela pohon 
Kandungan nutrien daun 

ketela pohon 
Jumlah (%) 

Bahan Kering (BK) 25,30 

Protein Kasar (%BK) 25,10 

Serat Kasar (%BK) 11,40 

Abu (%BK) 9,10 

Ca 1,40 

P 0,30 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 4,50 

Sumber : Iheukwumere, Ndubuisi, Mazi and Onyekwere (2008)  

Sofyan (2004) menyatakan bahwa daun ketela 

pohon mengandung antinutrisi asam sianida (HCN), 

kandungan HCN pada daun ketela pohon muda berkisar 

427-542 mg/kg dan pada daun tua kandungannya lebih 

rendah yaitu sekitar 343-379 mg/kg. 

Anonimus (2014) menyatakan bahwa daun ketela 

pohon menjadi racun bila dikonsumsi pada kadar HCN 

lebih dari 50 ppm, oleh karena itu perlu dilakukan proses 

pengolahan yang mampu menurunkan kandungan HCN. 

Kandungan HCN pada daun ketela pohon dapat 

diturunkan dengan cara pengeringan dibawah sinar 

matahari. Sakti (2014) melaporkan hasil penelitiannya 

bahwa daun ketela pohon karet dengan perlakuan 

penjemuran dibawah sinar matahari lebih menurunkan 

kandungan HCN (230,63 ppm) dibandingkan dengan 

perlakuan diangin-anginkan (342,99 ppm). Septiyani 
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(2012) menambahkan bahwa perendaman, perebusan 

dalam panci terbuka dan fermentasi dapat mereduksi 

kadar HCN. Perendaman yang diikuti dengan perebusan 

dapat menghilangkan seluruh sianida bebas karena 

proses pencucian dalam air mengalir dan pemanasan 

yang cukup ampuh untuk menghilangkan HCN yang 

beracun. 

Pemanfaatannya dalam bentuk silase juga 

menjadi alternatif memperpanjang masa simpan serta 

menurunkan kandungan HCN. Kavana, Mtunda, Abass 

and Rweyendera (2005) menyatakan bahwa pembuatan 

silase dapat menurunkan kandungan HCN daun ketela 

pohon segar dari 289 mg/kg BK ke taraf yang aman 

dikonsumsi ternak 20 mg/kg BK. 

Kustantinah, Wibowo dan Hartadi (2009) 

melaporkan bahwa suplementasi daun ketela pohon 

kering 300 g (T1) dan 260 g daun ketela pohon kering + 

200 g gaplek (T2) pada kambing Blingo dapat 

meningkatkan kecernaan BK dan TDN dibandingkan 

dengan tanpa suplementasi (T0) yaitu T0 (72,20 dan 

72,50 %), T1 (76,50 dan 81,30 %) dan T2 (81,30 dan 

84,60 %). Dimyati dkk (2012) menyatakan bahwa 

suplementasi daun ketela pohon kering 130,41 g + 

tepung gaplek 80 g (P6) pada domba ekor gemuk dengan 

pakan basal hijauan jagung memiliki nilai konsumsi BK 

lebih tinggi yaitu 93,84 g/kg BB
0,75

/hari dibandingkan P0 

(tepung daun gaplek 80 g) dan P3 (tepung gaplek 80 g + 
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silase daun ketela pohon 744,06 g) yaitu 74,83 dan 79,33 

g/kg BB
0,75

/hari. 

2.3.2.4 Daun kelor  

 Luthfiyah (2012) menyatakan bahwa kelor 

(Moringa oleifera) merupakan pohon sayuran yang 

sangat bergizi, memiliki banyak manfaat potensial. 

Pohon kelor agak ramping dengan cabang-cabang yang 

tumbuh tinggi terkulai sekitar 10 m, namun biasanya 

dipotong kembali setiap tahun untuk satu meter atau 

kurang, dan dibiarkan tumbuh kembali, sehingga polong 

dan daun tetap dalam jangkauan lengan. Tanaman kelor 

dapat tumbuh hampir di seluruh wilaya Indonesia baik di 

dataran tinggi maupun dataran rendah, tanaman ini 

banyak dijumpai di pekarangan rumah atau kebun 

(Widya, 2014). Anonimus (2015) Menambahkan bahwa 

untuk pemanfaatan kebun kelor yang maksimal, per 1 

hektar dapat ditanami dengan kepadatan optimal hingga 

1 juta tanaman (10 x 10 cm spasi). Pohon kelor dapat 

dipotong saat tinggi 15 – 25 cm pada umur 35 hari. 

Pemanenan daun kelor bisa dirotasi setiap 35 hari sekali, 

dalam setahun bisa panen 10 kali dengan hasil panen 120 

ton/ha daun kelor kering per tahun. 

Tanaman kelor dapat hidup dalam segala curah 

hujan dan kondisi tanah, tanaman ini membutuhkan air 

dalam jumlah sangat sedikit sehingga tahan pada kondisi 

kering untuk waktu yang lama. Tanaman ini toleran pada 

suhu 8,7 – 28,5 derajat celcius, tahan pada iklim tropis 
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dan sub tropis, tumbuh baik pada tanah berpasir, pada 

daerah basah dan semi basah (Analysa, 2007). 

Zulkarnain (2008) menyatakan bahwa klasifikasi 

tanaman kelor adalah sebagai berikut: Kingdom: 

Plantae, Divisio: Magnoliophyta, Class: Magnoliopsida, 

Subclass: Dilleniidae, Ordo: Capparales, Family: 

Moringaceae, Genus: Moringa dan Spesies: Moringa 

oleifera. 

Rusmini (2011) menyatakan bahwa kandungan 

protein yang tinggi dengan asam amino esensial dan 

non-esensial yang hampir lengkap terdapat pada daun 

kelor, daun kelor juga memiliki kandungan karbohidrat 

mudah larut yang tinggi dan vitamin serta mineral yang 

dibutuhkan ternak. Asam amino esensial yang 

terkandung pada daun kelor meliputi, leusin, isoleusin, 

valin, phenilalanin, arginin, histidin, triptopan, lisin, 

methionin dan treonin. Jenis asam amino tersebut sangat 

dibutuhkan ternak ruminansia sehingga daun kelor 

sangat cocok untuk dijadikan sumber pakan suplemen 

untuk mendukung produksi ternak.  

Mayasari, Kusmartono dan Mardjuki (2014) 

menyatakan bahwa penambahan 50% tepung daun kelor 

(P3) pada pakan berbasis ketela pohon (20% tepung 

gaplek + 30% tepung silase kulit ketela pohon) dengan 

fermentasi secara in vitro 48 jam inkubasi menghasilkan 

gas tota paling tinggi (151,31 ml/500 mg BK) 

dibandingkan dengan P1 penambahan 50% tepung daun 

ketela pohon (130,02 ml/500 mg BK), P2 50% tepung 
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daun gamal (137,70 ml/500 mg BK) dan P4 50% tepung 

daun jati (126,33 ± 3,13 ml/500 mg BK). Produksi gas 

total yang relatif yang tinggi diikuti asam lemak bebas 

(volatile fatty acid/VFA) semakin tinggi karena hasil 

fermentasi bahan organik digunakan oleh mikroba untuk 

produksi VFA. Menurut Muchlas, Kusmartono dan 

Mardjuki (2014) menyatakan bahwa suplementasi 

tepung daun kelor dalam pakan berbasis ketela pohon 

dengan fermentasi secara in vitro inkubasi 48 jam 

menghasilkan gas total dan VFA total tertinggi (164,08 

ml/500 mg BK dan 44,52 mmol/l) dan suplementasi 

tepung daun jati memiliki nilai VFA total terendah 

(143,77 ml/500 mg BK dan 34,17 mmol/l). Kurniawati 

(2007) menjelaskan bahwa penambahan pakan sumber 

karbohidrat dan protein mudah terdegradasi mampu 

meningkatkan peertumbuhan mikroba rumen yang 

menghasilkan VFA. Kandungan nutrien daun kelor dapat 

dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut. 

Tabel 5. Kandungan nutrien daun kelor 

Kandungan nutrien daun kelor Jumlah 

Protein (%) 23-28 

Serat kasar (%) 8-10 

Abu (%) 5-9 

Lemak kasar (%) 1,5-2,5 

Sumber : Bamishaiye, Olayemi, Awagu and Bamshaiye (2011) 
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Daun kelor memiliki antinutrisi yaitu saponin dan 

tanin. Afrina (2014) menyatakan bahwa saponin adalah 

jenis glikosida yang banyak dijumpai pada tumbuhan. 

Saponin bersifat racun bagi ternak, dan banyak 

digunakan sebagai racun ikan. Karakteristik dari salah 

satu antinutrisi ini yaitu memiliki rasa yang pahit, 

berbusa apabila dikocok. Keberadaan saponin dalam 

bahan pakan akan menurunkan produksi ternak, 

walaupun saponin dapat menurunkan produksi ternak, 

antinutrisi ini dapat meminimalisir keberadaan protozoa 

yang terdapat dalam cairan rumen ternak ruminansia.  

Sugoro, Gobel, Lelananingtyas dan Sasongko 

(2004) menyatakan bahwa tanin merupakan senyawa 

polifenolik dengan beragam berat molekul dan tingkat 

kekomplekan yang berbeda-beda, secara kimia tanin 

dikenal sebagai senyawa yang mampu berikatan dengan 

protein dalam suatu larutan. Dampak antinutrisi tanin 

pada ternak  ruminansia berawal dari proses mastikasi 

(penguyahan), selanjutnya tanin akan berikatan dengan 

enzim saliva sehingga pakan tidak disukai dan konsumsi 

pakan menurun. Tanin di dalam rumen akan membentuk 

senyawa kompleks dengan protein, karbohidrat 

(selulosa, hemiselulosa dan pektin), mineral, vitamin dan 

enzim-enzim mikroba rumen, selain dampak negatif, 

tanin memiliki dampak positif yaitu meningkatkan by-

pass protein. Kompleks tanin protein tidak mudah di 

degradasi oleh mikroba akan tetapi dapat diserap oleh 

dinding saluran pencernaan bawah secara langsung 
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sebagai sumber protein sebanyak 40 -60%. Uzochukwu 

(2012) menyatakan bahwa daun kelor memiliki kadar 

saponin 0,7%. Ogbe and Affiku (2012) mendapat kadar 

saponin daun kelor lebih tinggi yaitu 1,60% dan tanin 

sebanyak 21,19%. Resnawati, Iskandar dan 

Surayahemakin tinggi kandungan saponin pada pakan 

mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan ternak. 

Penurunan kadar saponin daun kelor dapat 

dilakukan dengan cara pengeringan matahari, 

pengeringan oven dan pelayuan. Mbah, Eme and Paul 

(2012) menyatakan bahwa perlakuan daun kelor yang 

dikeringkan sinar matahari lansung memiliki kadar 

saponin paling rendah (0,31 mg/g) dibandingkan dengan 

perlakuan pengeringan oven (0,49 mg/g), diangin-

anginkan (0,83 mg/g) dan segar (0,85 mg/g). 

2.3.2.5 Bungkil kopra 

Sulayman dan Palit (2013) menyatakan bahwa 

bungkil kopra adalah hasil samping dari pengepresan 

kopra yang telah diambil minyaknya. Indonesia 

merupakan salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia 

(Purawisastra dan Sahara, 2010). Deptan (2007) 

Tanaman kelapa tersebar diseluruh kepulauan Indonesia 

dengan total areal meliputi 3,29 juta hektar pada tahun 

2005, yakni terdistribusi di pulau Sumatera 33,8%, Jawa 

22,4%, Bali, NTB dan NTT 5,9%, Kalimantan 68%, 

Sulawesi 22,1%, Maluku dan Papua 9%. Produktivitas 

kelapa mencapai 2.700-4.500 butir kelapa yang setara 
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0,8-1,2 ton kopra/ha/tahun. Produktivitas kopra yang 

tinggi di Indonesia diikuti dengan tingginya 

produktivitas hasil samping dari pembuatan minyak 

kelapa yaitu berupa bungkil kopra, sehinga bungkil 

kopra berpotensi sebagai pakan ternak.  

Bungkil kopra dalam ransum digunakan sebagai 

sumber protein. Bungkil kopra berbentuk serbuk, 

berwarna cokelat, bau apek dan rasa hambar. Kandungan 

nutrien yang ada dalam bungkil kopra adalah Bahan 

Kering 88,93%, Protein Kasar 21,66%, Lemak Kasar 

11,39%, Serat Kasar 13,79%, Abu 7,01% dan bahann 

ekstrak tanpa nitrogen 35,08% (Budiansyah, 2010). 

Valli, Balakrishnan, Karunakaran, Bharathidhasan, 

Ramesh, Balamurungan, Arulnathan and Bathini (2013) 

melaporkan bahwa bungkil kopra memiliki kadar 

minyak 2,5-6,5% yang menyebabkan bungkil kopra 

mudah tengik. 

Jelantik dan Belli (2010) menyatakan bahwa sapi 

Bali dengan pakan basal jerami rumput tropis yang 

diberi bungkil kopra sebagai suplementasi memiliki nilai 

konsumsi pakan, kecernaan karbohidrat, kecernaan 

energi bruto dan konsentrasi amonia rumen lebih tinggi 

yaitu 4,35 kg/hari, 49,2%, 51,3% dan 62,50 mg/l 

dibandingkan tanpa suplementasi yaitu 3,48 kg/hari, 

45,8%, 45,0% dan 26,70 mg/l. 
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2.3.2.6 Mineral 

Susyanto (2012) mengemukakan bahwa senyawa 

anorganik yang terbentuk di Alam merupakan mineral, 

yang memiliki susunan kristal teratur atau gabungannya 

yang membentuk batuan, baik dalam bentuk padu atau 

lepas. Mineral bukan logam merupakan mineral yang 

unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya 

bentonit, kalsit (batu kapur / gamping) dan silika (pasir 

kuarsa). Mineral logam adalah mineral yang unsur 

utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, 

dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan 

listrik yang baik. 

 Mineral diperlukan oleh ternak dalam jumlah 

yang cukup. Mineral berfungsi sebagai pengganti zat-zat 

mineral yang hilang, untuk pembentukan jaringan-

jaringan pada tulang, urat dan sebagainya serta untuk 

berproduksi. Terdapat 22 jenis mineral esensial yaitu 

tujuh mineral makro yang mencakup Kalsium (Ca), 

Natrium (Na), Kalium (K), Fosfor (P), Magnesium (Mg), 

Klor (Cl), Sulfur (S) dan lima belas mineral mikro dan 

mineral unsur jarang (trace mineral) yang mencakup 

Besi (Fe), Yodium (I), Seng (Zn), Kobalt (Co), Mangan 

(Mn), Tembaga (Cu), Molibdenum (Mo), Selenium (Se), 

Kromium (Cr), Vanadium (V), Flourin (F), Silikon (Si), 

Nikel (Ni), dan Arsen (As). Alumunium (Al), Timbal 

(Pb), Rubidium (Ru) hanya bersifat menguntungkan 

dalam beberapa kondisi (Underwood and Suttle, 2001). 
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Mikroba rumen membutuhkan mineral mikro dan 

mineral langka untuk melakukan berbagai aktivitas 

termasuk sintesis vitamin B12. Kebutuhannya akan 

mineral ini sangat sedikit dibandingkan dengan mineral 

makro. Mineral mikro yang berperan aktif dalam 

metabolisme mikroba rumen secara in vitro adalah Zn, 

Se, Co, Cu, dan Mo (Supriyati, 2008). 

Penambahan vitamin dan mineral kedalam 

campuran konsentrat dapat meningkatkan kualitas 

nutrien di dalam konsentrat yang bermanfaat dalam 

mengoptimalkan produktivitas dan mampu 

meningkatkan pertumbuhan ternak (Mariyono dan 

Romjali, 2007). Anggraeny, Umiyasih, Krishna dan 

Affandhy (2006) melaporkaan hasil penelitiannya bahwa 

pemberian vitamin dan mineral pada konsentrat dapat 

meningkatkan pertambahan bobot badan harian (PBBH), 

konsumsi bahan kering, konsumsi protein kasar dan 

konsumsi TDN pedet lepas sapih yang diberi pakan basal 

rumput Gajah. Widhiastuti (2009) menyatakan bahwa 

suplementasi mineral Zn dan alginat sebanyak 35 mg/kg 

bobot badan dapat meningkatkan populasi bakteri dan 

protozoa rumen serta meningkatkan VFA total pada sapi 

peranakan ongole (PO) yang diberi pakan limbah pasar 

berupa sisa kobis. Triyono (2007) menyatakan bahwa 

untuk mengetahui pengaruh tingkat protein pada akhir 

masa kebuntingan pertama terhadap performan dan berat 

lahir pedet sapi perah peranakan Friesian Holstein (PFH) 

menggunakan perlakuan ransum rumput Raja 50% dan 
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konsentrat (bungkil kedelai, bungkil kelapa, bekatul dan 

kulit kopi) 49% dan mineral 1% BK. 

2.4 Tingkah laku 

Tingkah laku ternak adalah sikap atau reaksi 

ternak terhadap stimuli atau rangsangan tertentu yang 

berasal dari luar maupun dari dalam tubuh ternak atau 

reaksi terhadap lingkungannya, dapat dikatakan juga 

bahwa tingkah laku adalah gerak gerik ternak, dengan 

mengetahui tingkah laku ternak maka akan diketahui 

prinsip dasar budidaya yang melibatkan masalah pakan, 

perkembangan dan tata laksana pemeliharaan, termasuk 

struktur kandangnya (Mawardi, 2012). 

Menurut Novalina (2009) menyatakan bahwa 

tingkah laku ternak ruminansia dapat dibedakan menjadi 

beberapa tingkah laku, diantaranya yaitu: tingkah laku 

ingestif (makan, minum), tingkah laku sosial, tingkah 

laku seksual, tingkah laku agonistik (bersaing), tingkah 

laku ruminasi, tingkah laku menyusu, tingkah laku 

defekasi/urinasi, tingkah laku merawat diri dan tingkah 

laku istirahat. 

2.4.1 Tingkah laku makan 

Pakan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perubahan tingkah laku makan pada 

ternak. Menurut Cambell (2003), aktivitas makan sangat 

penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, performa 

produksi dan reproduksi. Pakan yang memiliki tingkat 

palatabilitas yang tinggi maka konsumsi pakan akan 
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tinggi begitu juga sebaliknya terhadap pakan yang 

memiliki palatabilitas rendah maka akan terjadi 

penurunan konsumsi pakan. 

Anggraini (2012) menyatakan bahwa tingkah laku 

makan pada pemberian pellet biasanya dimulai dari 

mencium, mengamati, memeriksa, mengambil, 

mengunyah, dan menelan pakan, sedangkan pada hijauan 

dengan cara memilih, merenggut dengan cara menarik dan 

mendorong mulut ke depan-atas atau belakang-bawah 

sambil mendengus, mengunyah, dan menelan. Aktivitas 

makan pada domba secara umum dilakukan dengan cara 

mengambil pakan langsung dengan menggunakan bibir atas 

dan bibir bawah kemudian dikunyah sebelum ditelan. Jika 

pakan dalam wadah tinggal sedikit, domba mengambil 

pakan menggunakan lidahnya, hal ini diperkirakan untuk 

mempermudah dalam pengambilan pakan. 

Tingkah laku makan ternak ruminansia ditentukan 

oleh karakteristik vegetasi, kondisi fisiologi dan aktivitas 

rongga mulut (buccal cavity). Komponen pola makan dapat 

dijadikan parameter untuk menentukan konsumsi pakan 

harian dan secara keseluruhan hubungan antar komponen 

tingkah laku makan (Yasin, 2012). 

Yasin (2012) menyatakn bahwa dalam waktu yang 

relatif lama (pada padang penggembalaan), konsumsi 

harian dapat diestimasikan sebagai hasil kali antara massa 

senggutan (bite weight), laju senggutan (bite rate) dan 

waktu merumput (grazing time), sedangkan pada tingkatan 

individual rumpun (patch) dan dalam waktu yang relatif 

singkat/terbatas maka konsumsi pakan ditentukan oleh bite 
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weight dan bite rate, jadi pada kondisi padang 

penggembalaan, pola makan menjadi sangat komplek 

akibat interaksi antara fenologi tumbuhan pakan, jenis 

ternak, fase fisiologi, serta faktor lainnya. 

Tingkah laku makan menurut Setiawan (2006) 

ternyata dalam sehari semalam, domba lokal jantan yang 

diberi pakan basal rumput Gajah (ad libitum) + konsentrat 

yang disubstitusi lumpur limbah industri alkohol (0, 10 dan 

20%) melakukan aktivitas makan selama 6,29 – 6,75 jam. 

2.4.2 Tingkah laku ruminasi 

Tingkah laku ruminasi adalah pengeluaran 

makanan dari rumen yang dimuntahkan ke mulut 

(regurgitasi) yang ditandai dengan adanya bolus yang 

bergerak kearah atas di kerongkongan dari rumen, 

dikunyah kembali (remastikasi) lalu ditelan kembali 

(redeglutasi) (Aryadi, 2002). Menurut Afzalani, Syarif 

dan Raguati (2006) menyatakan bahwa jumlah periode 

ruminasi pada ternak domba 9-18 kali dan jumlah siklus 

ruminasi dalam satu periode ruminasi sebanyak 12-35 

kali. 

Dewi dan Wulandari (2011) menyatakan bahwa 

lama ruminasi ternak rusa berkisar 5–10 jam per 24 jam 

atau 300-600 menit per 24 jam, tergantung pada 

konsumsi pakan dan kualitas hijauan. Meningkatnya 

degradasi pakan akan menyebabkan penurunan lama 

waktu ruminasi. Setiawan (2006) menyatakan bahwa 

dalam sehari semalam domba lokal jantan yang diberi 

pakan basal rumput Gajah (ad libitum) + konsentrat yang 
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disubstitusi lumpur limbah industri alkohol (0, 10 dan 

20%) melakukan aktivitas ruminasi selama 6,91 – 8,03 

jam.  

2.4.3 Tingkah laku istirahat 

Handiwirawan, Noor, Sumantri dan Subandriyo 

(2014) menyatakan bahwa istirahat tidur (sleeping) yaitu 

tingkah laku domba berbaring dengan posisi kepala 

rebah atau bersandar dan mata tertutup, istirahat 

berbaring (resting) yaitu tingkah laku domba berbaring 

dengan posisi kepala tegak dan mata terbuka, biasanya 

diiringi dengan aktivitas regurgitasi, remastikasi dan 

redeglutasi. Aktivitas berdiri adalah tingkah laku domba 

berdiri (tidak melangkah), biasanya diiringi dengan 

aktivitas regurgitasi, remastikasi dan redeglutasi atau 

melihat/mengamati sesuatu. 

Houpt (2005) menyatakan bahwa pada 

temperatur tinggi, ternak domba biasanya beristirahat 

sambil berteduh tanpa melakukan aktivitas apapun. 

Tingkah laku istirahat pada ternak dilakukakan dalam 

berbagai bentuk yaitu tidur siang hari pada ternak 

nokturnal yaitu ternak yang aktif mencari makan pada 

malam hari dan tidur malam pada ternak diurnal yaitu 

ternak yang aktif mencari makan pada siang hari, duduk 

di atas panjatan tanpa melakukan aktivitas lainnya dan 

lain sebagainya. 

Menurut Setiawan (2006) menyatakan bahwa 

dalam periode sehari semalam domba lokal jantan yang 
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diberi pakan basal rumput Gajah (ad libitum) + 

konsentrat yang disubstitusi lumpur limbah industri 

alkohol (0, 10 dan 20%) melakukan aktivitas istirahat 

selama 9,68 – 10,43 jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


