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CLASSIS : MAMALIA 
OVIS ARIES (DOMBA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.         TUJUAN PRAKTIKUM 
 

Setelah menyelesaikan praktikum, praktikan diharapkan dapat: 

a. Menyebutkan karakteristik Ovis aries 

b. Menunjukkan apparatus digestorius  Ovis aries 

c. Menunjukkan apparatus respiratorius Ovis aries 

d. Menunjukkan sistem sirkulasi Ovis aries 

e. Menunjukkan sistem neuromuskular Ovis aries 

f. Menunjukkan apparatus urogenitalis  Ovis aries 

 
 

II.   LANDASAN TEORITIS 
 

Mamalia memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Tubuh biasanya ditutupi oleh rambut dan memiliki berbagai kelenjar 
(seperti sebaceous, keringat dan mammary atau susu) 

2. Jantung terdiri dari 4 ruang  (2 atrium dan 2 ventrikel) 

3. Saluran respirasi berlangsung berdasarkan saluran pernapasan 

4. Terdapat kandung kemih sebagai saluran ekskresi 

5. Terdapat 12 pasang syaraf cranial dan bagian otak lebih berkembang, 
bagian cerebrum dan cerebellum lebih besar 

6. Suhu tubuh bersifat homoithermal 

7. Alat reproduksi jantan memiliki organ copulatory (penis), alat reproduksi 
betina berupa oviduct. Fertilisasi berlangsung secara internal.  

 
 A.  TAKSONOMI 
 

Phylum : Chordata 
Sub Phylum : Vertebrata 
Classis : Mamalia 
Ordo : Ungulata  
Familia : Pecora 
Genus : Ovis 
Species : Ovis aries 
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B. INSPEKSI 
 
Caput (kepala), terdiri dari : 

1. Tanduk (cornue), terdiri dari satu pasang, dimana waktu muda 
disebelah luar diseliputi oleh bulu halus seperti beludru, dimana makin 
besar lapisan kulit mengelupas. Bentuknya melengkung, terbuat dari 
keratin berupa protein serat yang dihasilkan oleh sel epidermis. 

2. Nares anteriores (lubang hidung), berjumlah sepasang terletak pada 
bagian atas mulut. 

3. Gigi (dentes), berjumlah 32 buah.  Terdiri atas incicivus 8 buah, caninus 
tidak ada, premolar 12 buah dan molare 12 buah. 

4. Domba memiliki  Vertebrae cervicales (7 buah) di daerah leher, 
vertebrae thoracales 13 buah daerah dorsal dada, vertebrae lumbales 6 
– 7 buah di daerah atas pinggang, vertebrae sakrales   4 – 6 buah dan 
vertebrae kaudales atau koksigealis 12 – 16 buah tergantung bangsa 
domba.  Vertebrae servikalis yang pertama disebut atlas. Vertebrae 
servikalis yang kedua disebut aksis. Vertebrae servikalis lainnya 
bentuknya sama. Vertebrae torakales ditandai oleh prosessus spinosus 
yang sangat berkembang. Fovea kostalis (Faset artikularis) pada 
korpus vertebrae torakales merupakan kapitas untuk tempat persendian 
ujung kranial kosta. Vertebrae lumbalis mempunyai prosessus 
transversus yang besar, pipih, menonjol ke lateral. Vertebrae sakrales 
menjadi satu membentuk bangunan seperti pasak dan dikenal sebagai 
sakrum. 

5. Organon visus (mata), berupa bola, disebut bola mata. Berada dalam 
cekungan tengkorak, disebut orbit. 

6. Organon auditus (telinga), ukurannya sesuai dengan species. 
 

Trunchus 
Seluruh bagian tubuh domba dipenuhi oleh bulu yang berfungsi sebagai 

penghangat tubuh. Untuk mengetahui kurus atau gemuk, dapat dilakukan 
judging dengan meraba bagian punggung, karena pada bagian ini terdapat dua 
otot yang terkenal yaitu loin (musculus longissimus dorsi) dan sirloin (musculus 
latissimus dorsi). 
 
Extremitas atau ekstremitas 
Extremitas atau alat gerak terdiri atas 2 bagian yaitu bagian depan (extremitas 
anterior) dan bagian belakang (extremitas posterior). 
 
Extremitas anterior disusun antara lain oleh os (tulang) sebagai berikut: 
 os. Scapula 
 os. Humerus 
 os. Radius dan Ulna 
 os. Carpal 
 os. Metacarpal 
 os. Phalanges 
 os. Digiti 

Extremitas posterior terdiri atas 
 os. Femur 
 os. Tibia dan fibula 
 os. Tarsal 
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 os. Meta tarsal 
 os. Phalanges 
 os. Digiti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Skapula (tulang belikat) pada semua hewan agak pipih dan merupakan tulang 
triangularis. Permukaan ventral skapula mempunyai peninggian yang disebut 
spina, memanjang dari bagian ventral ke bagian dorsal. Permukaan kostalis 
skapula merupakan tempat perlekatan beberapa otot yang menghubungkan 
ekstremitas dengan tubuh. 
 
Humerus (tulang lengan atas) merupakan tulang panjang yang mempunyai 
struktur halus yang bervariasi. Tulang tersebut mempunyai bagian utama dan 
dilengkapi dengan dua ekstremitas. Ujung proksimal (ujung atas) bersendi 
dengan sisi ventral skapula membentuk persendian bahu. 
 
Tulang yang besar pada lengan bawah disebut radius sedangkan yang kecil 
disebut ulna. Radius merupakan tulang panjang yang terletak disisi medial 
lengan bawah, yang dapat langsung diraba dibawah kulit. Ulna mempunyai 
tingkat perkembangan yang bervariasi tergantung pada spesies hewan. Sapi, 
kambing dan domba masing-masing mempunyai ulna yang sempurna, tetapi 
gerakannya terbatas atau antara ulna dan radius tidak dapat digerakkan. 
 
Pada semua mamalia karpus merupakan daerah yang kompleks yang terdiri dari 
dua deret tulang-tulang kecil. Sebagai tambahan tulang karpal dilengkapi dengan 
sebuah tonjolan kearah belakang, berasal dari sisi lateral karpus. 
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Pada sapi dan domba, metakarpus merupakan hasil fusi tulang-tulang 
metakarpus yang ketiga dan keempat. Suatu alur vertikal pada metakarpus 
menunjukkan garis fusi kedua tulang tersebut. 
 
Pada sapi, kambing dan domba, pada prinsipnya mempunyai dua jari atau kuku, 
yaitu jari ketiga dan keempat. Jari kedua dan kelima hanya merupakan 
bangunan seperti cakar yang terletak disebelah belakang tumit. 
 
Femur (tulang paha) berpangkal pada persendian pinggul dan memanjang 
sampai stifle. Bila dilihat pada penampang melintang dengan potongan yang 
membulat, femur merupakan tulang yang bulat. 
 
Tibia dan Fibula setara dengan radius dan ulna pada ekstremitas anterior. 
Tarsus disusun oleh tulang-tulang kecil seperti halnya karpus pada ekstremitas 
anterior. 
 
Metatarsus dan digiti pada ekstremitas posterior sama dengan metakarpus dan 
digiti pada ekstremitas anterior.  

 
 

C. SITUS VISCERUM 
 

 Lidah (lingua), ujungnya meruncing. Mempunyai bentuk lebih sempit 
dipertengahan badan, akar dan apeks (ujung) sama lebarnya. Pigmentasi 
bervariasi, mempunyai sifat khusus yaitu penonjolan pada bagian kaudal 
dari dorsum. Lidah mempunyai fungsi dalam membantu proses 
pengunyahan. 

 Perut (abdomen), mempunyai kapasitas 11,3 liter. Mempunyai bentuk 
kompleks dengan empat bagian, kapasitas rumen 78%, retikulum 6,5%, 
omasum 3%, abomasum 13,5%. 

 Rumen adalah lambung yang berukuran besar sebagai tempat 
menyimpan makanan. Makanan yang tersimpan di rumen diolah 
beberapa bakteri fermentasi (bakteri rumen). 

 Intestinum tenue,  panjang berukuran 18 sampai 35 m dengan diameter 
2,5 cm. Duodenum 0,6 sampai 0,9 m. Terdiri dari duodenum, jejenum, 
illeum. 

 Usus besar, berukuran kurang lebih  4,5 m dengan diameter rata-rata 
5cm. 

 Caecum (sekum), mempunyai kapasitas 1 liter berukuran panjang 25 cm 
dengan diameter 5 cm 

 Hati (hepar), mempunyai berat kira-kira 700 gr, sekitar 1,5% berat badan 
yang berbentuk persegi. Posterior dari cor, warna coklat. Kantung 
empedu (vesica felea) tubular dan sempit, panjangnya 10 cm. 

 Jantung (cor), suatu struktur muscular berongga yang bentuknya 
menyerupai kerucut dasarnya mengarah dorsal atau keraniodorsal dan 
melekat pada struktur-struktur torasik lainnya dengan perantaraan arteri-
arteri besar, vena dan kantung verikardial. Sebagian dari jantung 
dilingkupi oleh suatu kantung serosa yang disebut pericardium.  

 Pulmonum (paru-paru), berwarna merah muda, di kiri dan kanan cor.  



                                     Praktikum Biologi Fapet Unpad: Bagian  Domba VI. 5 

 Ginjal (ren) pada domba merupakan organ mesoderm  

 Lien (limpa), berbentuk bulat, warna merah kecoklatan. 

 Rektum, bagian akhir dari saluran makanan, menuju ke  anus. 

 

 

 

 

D. TRACTUS DIGESTIVUS 
 

1. Canalis digestivus  yang secara berurutan terdiri atas: 
 Esophagus 
 Rumen 
 Retikulum 
 Omasum 
 Abomasum 
 Duodenum 
 Jejenum 
 Illeum 
 Caecum 
 Colon 
 Rectum 
 Anus 
 

2. Glandula digestoria : antara lain 
 Glandula saliva 
 Pankreas (glandula tubulo-alveolar) 
 Hepar (digolongkan sebagai glandula tubular) 

 
 
 
 
 



                                     Praktikum Biologi Fapet Unpad: Bagian  Domba VI. 6 

E. TRACTUS RESPIRATORIUS 
 

Terdiri atas berturut-turut: 
 Nares anterior (lubang hidung luar) 
 Nares posterior (lubang pada palatum) 
 Glotis 
 Larynx 
 Trachea 
 Glandula thyrodea (kelenjar gondok) 
 Bronchus, Bronchiolus, Alveolus 
 Pulmonum 

 
F. TRACTUS UROGENITALIA 

 

Terdiri dari : 
a. Organa Uropoetica 
b. Organa Genitalia 

 
a. Organa uropoetica,  
 
Terdiri dari : 

 Ren (ginjal) : terdiri dari mesonephros, terdapat sepasang, warna coklat, 
dorsal dari coelom dan petroperitonial (dibelakang/diluar peritoneum) 

 Ureter (saluran kencing) : hasil-hasil pengeluaran dari ren, yaitu urine, 
melalui saluran ini 

 Vesica urinaria (kandung kemih) : menempel pada cloaca. 
 Urethra 

 
b. Organa genitalia  
 
Organa genitalia masculina 
Terdiri dari : 
 Dua testes yang dibungkus oleh skrotum, organ-organ tambahan meliputi 
duktus-duktus, kelenjar-kelenjar dan penis. Testis sapi dan domba terletak 
disebelah krania fleksura sigmoid penis (berbentuk S). Sumbu longitudinal dari 
masing-masing testis hampir vertikal, sehingga skrotum memanjang arah 
dorsoventral. Kelenjar-kelenjar kelamin aksesoris meliputi ampula, duktus 
deferens, kelenjar vesikular, kelenjar prostat dan bulbo urethalis. 

 
Organa genitalia femina  
Ovari adalah organ primer reproduksi pada betina, merupakan sepasang 
kelenjar. 
Terdiri dari : 
 Ovari kanan dan ovari kiri. 
 Tuba uterina yang disebut juga Tuba falopii adalah saluran yang 

berpasangan dan berkonpolusi dan juga merupakan tempat terjadinya 
fertilisasi ova oleh spermatozoa.  

 Uterus yang terdiri dari corpus, cervix, dan cornua.  
 Vagina adalah bagian saluran peranakan yang terletak didalam pelvis 

diantara uterus dan vulva. Vulva merupakan bagian eksternal dari genitalia 
feminina. 
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Kelenjar Mamae Domba dan Kambing 
 

Ambing domba dan kambing berbeda dengan ambing sapi, yaitu pada masing-
masing setengah bagian ambing hanya mempunyai satu puting susu, satu 
streak canal, satu sisterna puting dan satu sisterna kelenjar. Setengah ambing 
domba menyerupai satu kuarter ambing sapi. Puting ditutupi rambut halus dan 
jarang. Masing-masing setengah bagian ambing domba menempati bagian-
bagian dan kranial terhadap sinus inguinal pada sisi yang sama. Puting 
tambahan pada domba betina tidak tampak mempunyai jaringan kelenjar yang 
terpisah seperti yang sering ditemukan pada sapi. Meskipun telah diusahakan 
untuk menambah puting domba melalui cara-cara seleksi, tapi penambahan 
puting hanya berpengaruh kecil pada produksi susu. 

 
 

III. METODE KERJA  
 
Praktikum dilakukan secara kelompok. Mahasiswa bekerja dalam kelompok 5 – 6 
orang, mengamati, mencatat dan melakukan diskusi bersama asisten yang 
bertugas.  Setelah praktikum selesai praktikan menyerahkan laporan  sementara 
hasil pengamatan secara kelompok.  

 
3.1.  ALAT DAN BAHAN 

 
Alat yang dipergunakan dapat dipinjam dari petugas jaga praktikum. Alat 
yang harus dipersiapkan adalah: pinset, gunting, bak preparat, pisau, plastik 
dll. Segera praktikum selesai alat tersebut harus dikembalikan secara utuh. 

 
Bahan: 1 ekor domba jantan dan betina 

 
3.2.  LANGKAH KERJA  

 
o Amati organ-organ bagian dalam pada domba 
o Pelajari semua sistem termasuk  rangka dan perototan. Buat laporan 

dalam buku lembar kerja. 
 
 
 

 
1. Domba termasuk ke dalam Familia . . . 
2. Organ yang bentuknya melengkung, terbuat dari keratin berupa protein 

serat yang dihasilkan oleh sel epidermis pada domba disebut . . . 
3. Dua otot yang terkenal pada domba adalah . . . 
4. Tulang femur dan tulang tarsal pada domba, termasuk ekstremitas. . . 
5. Perut pada domba terbagi menjadi 4 bagian. Sebutkan ! 
6. Ada berapa organa uropoetica (saluran urine), Sebutkan ! 

 
Selamat Bekerja !!! 

EVALUASI 


