
I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Domba merupakan salah satu ternak ruminansia kecil yang telah dikenal oleh

masyarakat Indonesia dan sebagiannya dijumpai di Sumatera Barat. Domba lokal

merupakan domba yang sudah beradaptasi dan berkembangbiak dengan baik pada

kondisi lingkungan tropis.Indonesia merupakan daerah tropis yang memiliki

potensi untuk pengembanganternak domba. Salah satunya daerah Sumatera Barat.

Tingkatan populasi domba di Sumatera Barat bertluktuasi, di mana pada tahun

2008, 2009 dan 2010 secara berturut-turut adalah 5.335 ekor, 4.567 ekor dan

5.737 ekor (Ditjenak 2012).

Ternak domba di Padang telah dianggap sebagai tenak domba lokal Padang

karena telah lama dipelihara oleh masyarakat. Pemeliharaan domba relatif mudah

dan murah sehingga dapat dilakukan oleh petani peternak. Selama ini usaha

pemeliharaan domba di Kota Padang masih bersifat sambilan dan sistem

pemeliharaan yang dilakukan bersifat tradisional, sehingga produktivitas ternak

belum optimal. Produktivitas ternak domba yang rendah di sebabkan oleh bibit

ternak yang berkembang di masyarakat berkualitas rendah, baik betina maupun

jantan.Penyebab lain adalah masih tingginya perkawinan antara individu yang

masih berkerabat dekat dan semakin menurunnya jumlah ternak yang bermutu

karena dijual dan dipotong.

Produktivitas ternak dapat dinilai dari laju atau tingkat pertumbuhan dan

perkembangan tubuh ternak. Pertumbuhan dan perkembangan ternak di pengaruhi

oleh beberapa faktor antara lain pakan, genetik, jenis kelamin, kesehatandan



manajemen pemeliharaan (Gatenby,1991).Mulliadi (1996) menyatakan ukuran

permukaan dan bagian tubuh hewan mempunyai banyak kegunaan karena dapat

menaksir bobot badan dan karkas serta memberi gambaran bentuk tubuh hewan

sebagai ciri suatu bangsa tertentu. Seperti telah diketahui bahwa Padang memiliki

kondisi iklim tertentu oleh karena itu, kondisi lingkungan ini diduga

mempengaruhi pola perbedaan ukuran-ukuran tubuh jantan dan betina. Selama ini

belum ada informasi mengenai ukuran-ukuran tubuh domba lokal Kota Padang

pada tingkatan umur dan jenis kelamin berbeda. Berdasarkan hal tersebut penulis

tertarik untuk melakukan kajian tentang “Analisis Ukuran-ukuran Tubuh Domba

Lokal di Kota Padang pada Jenis Kelamin Berbeda”.

1.2  Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahuiperbedaan ukuran-ukuran tubuh

domba lokal jantan dengan domba lokal betina di Kota Padang pada jenis kelamin

berbeda.

1.3  Manfaat

Manfaat penelitian ini memberikan informasi tentang ukuran-ukuran tubuh

domba lokal di Kota Padang sebagai landasan pembuatan kebijakan untuk

memperbaiki sistem pemeliharaan dan pembibitan ternak domba di masa yang

akan datang.

1.4  Hipotesis.

1. Ukuran-ukuran tubuh domba lokal Kota Padang jantan lebih besar

daripada domba betina.


