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BERAT DAN KOMPOSISI FISIK URAT DAGING BAKU 1, 3 DAN 5  

PADA DOMBA EKOR GEMUK YANG DIPELIHARA  

SECARA TRADISIONAL DI LOMBOK 

 

ABSTRAK 

Oleh 

NUR AINI 

B1D013191 

BERAT DAN KOMPOSISI  FISIK URAT DAGING BAKU 1, 3 DAN 5 PADA 

DOMBA EKOR GEMUKYANG DIPELIHARA  

SECARA TRADISIONAL DI LOMBOK 

  

ABSTRAK 

Oleh 

NUR AINI 

B1D 013 191 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berat dan komposisi fisik urat daging 

baku 1, 3 dan 5 Domba Ekor Gemuk (DEG) yang dipelihara secara tradisonal di 

Lombok . penelitian ini  dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan 

Oktober 2017 menggunakan 20 ekor  Domba Ekor Gemuk terdiri dari 10 ekorbetina dan 

10 ekor jantan. Lokasi penelitian di Rumah Potong hewan  (kambing) Majeluk Kota 

Mataram dan di Laboratorium Ternak Potong dan Kerja Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram. Metode penelitian menggunakan metode diterapkan dengan 

teknik yaitu pengukuran langsung variabel-variabelnya.Variabel penelitian terdiri dari 

berat hidup berat potong, berat karkasdanberat komposisiKUB 1, 3 dan 5 Domba Ekor 

Gemuk. Data yang terkumpul diolah menggunakan arimatch  mean (mean ± standar 

deviasi ) dan dianalisis menggunakan uji t(t test independent sample). Hasil penelitian 

menunjukan  rata-rata  berat hidup , berat potong, beratkarkas, beratKUB 1, 3 dan 5  

berturut-turut  :28,04 kg 26,26 kg,10,62kg, 2,94kg, 1,43kg dan1,56kg, rata-rata berat 

komposisi daging, tulang dan lemak 2,01 kg, 0,41 kg dan 0,8 kg untuk KUB 1berturut –

turut 0,86 kg. 0,46 kg dan 0,38 kg  untuk KUB 3, berturut-turut 1,07 kg, 0,25 kg dan 

0,32 kguntuk KUB 5. Jenis kelamin berpengaruh nyata terhadap komposisilemak KUB 

3 dankomposisi padadagingKUB 5. 

Kata Kunci : Jenis Kelamin, Domba Ekor Gemuk, Kelompok Urat Daging Baku  
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WEIGHT AND PHYSICAL COMPOSITION OF THECARCASS COMMERCIAL 

CUTS 1, 3 AND 5 LOCAL PREGNANT ON SHEEP 

THAT ARE TRADITIONALLY IN LOMBOK 

 

ABSTRACK 

By 

NUR AINI 

B1D 013 191 

This study aims to determine the weight and physical composition of raw meat 

veins 1, 3 and 5 Fat Tailed Sheep (DEG) which are traditionally maintained in Lombok. 

this study was conducted from September to October 2017 using 20 Fat Tailed Sheep 

consisting of 10 females and 10 male tails. The research location was in the 

slaughterhouse (animal) Majeluk, Mataram City and at the Laboratory of Cut Livestock 

and Work, Faculty of Animal Husbandry, University of Mataram. The research method 

used descriptive method applied with the technique that is direct measurement of the 

variables. The research variables consisted of the weight of life of cut weight, carcass 

weight and composition weight of KUB 1, 3 and 5 Fat Tailed Sheep The collected data 

were processed using mean mean (mean ± standard deviation) and analyzed using t test 

(independent sample t test). The results showed the average life weight, cut weight, 

carcass weight, KUB weight 1, 3 and 5 consecutively: 28.04 kg 27.31 kg, 12.61 kg, 3.43 

kg, 1.59 kg, and 1.63 kg, the average weight of the meat, bone and fat composition is 

2.01 kg, 0.41 kg and 0.8 kg for KUB 1 0.86 kg respectively. 0.46 kg and 0.38 kg for 

KUB 3, respectively 1.07 kg, 0.25 kg and 0.32 kg for KUB 5. Gender significantly 

affects the fat composition of KUB 3 and the composition of KUB meat 5. 

 

Keywords: Gender, Fat Tailed Sheep, Raw Meat Vines GrouP 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Domba  ekor gemuk (DEG) merupakan salah satu breed domba yang 

ada di Indonesia yang penyebarannya mulai dari Jawa Timur sampai dengan 

kawasan Timur Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat. Domba ekor gemuk 

bersifat prolifik sehingga sangat berpeluang untuk menghasilkan anak lebih 

dari satu setiap kelahiran. Umumnya domba yang ada di pulau Lombok adalah 

DEG yang memperlihatkan tingkat kesuburan yang beragam. Induk domba 

dapat menghasilkan anak satu sampai dengan empat ekor setiap kelahiran. 

Ciri khusus domba ekor gemuk adalah mulai pangkal ekor sampai 

ujung tulang ekor dipenuhi lemak. Berat ekor sangat bevariasi . Warna bulu 

domba ekor gemuk yang banyak dijumpai berwarna putih abu-abu dan 

kadang-kadang bersilang dengan domba lokal, berganti warna bulu.Domba 

ekor gemuk ternyata bukan asli dijumpai di Indonesia, tetapi berasal dari 

Arab, yang dibawa oleh para pedagang. (Sitepoe,2008). 

Beberapa keunggulan Domba diantaranya memiliki produktifitas 

cukup baik,  relatif tahan terhadap penyakit dan tahan terhadap cuaca panas, 

sehingga memiliki kemampuan adaptasi yang cukup tinggi terhadap keadaan 

yang ekstrim baik cuaca maupun kondisi pakan. 

Peternakan Domba berperan penting sebagai penyedia daging dalam 

mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan protein hewani 

masyarakat, Kebutuhan daging dalam negeri setiap tahunnya terus meningkat 

seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, jumlah penduduk dan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut perlu dilakukan suatu usaha untuk 

meningkatkan produktifitas ternak seperti ternak  domba  Proses  pertumbuhan 

bagian-bagian tubuh menunjukkan laju pertumbuhan yang berbeda. Kepala 

tubuh lebih awal dari bagian lain dan tubuh bagian punggung. Komponen 

tubuh seekor ternak bergantung kepada bobot absolute ternak  itu sendiri dan 
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bukan bergantung pada  jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai bobot 

absolute tersebut (Natasasmita, 1978). 

Karkas domba terdiri dari sembilan bagian komersial yang nilai 

komersial karkasnya ditentukan sebagai berikut yaitu: empat bagian yang 

punya nilai ekonomis tinggi meliputi leg (paha), loin (pinggang), rib (rusuk), 

dan middle neck (bahu). Empat bagian berikutnya memiliki harga yang lebih 

murah, meliputi brest (dada), neck (leher), shank (kaki depan), dan flank 

(dinding perut)  yang disitasi oleh Devendra dan Bruns (1983) menemukan 

bahwa leg memiliki daging dengan lemak relatif sedikit dan merupakan 

potongan terbesar, yakni 56,4% dari semua potongan komersial karkas. 

Amsar (1985), menyatakan bahwa penentuan potongan komersial karkas 

(carcass comersial cuts), ditujukan untuk memenuhi selera konsumen. Lebih 

lanjut Natasasmita (1978)  menyebutkan bahwa konsumen lebih menyukai 

lemusir (loin) dan paha dari pada bagian karkas lainnya. 

Meskipun penelitian-peneilitian mengenai komponen fisik dan karkas 

domba telah banyak dilakukan, tetapi penelitian tentang proporsi kelompok 

potongan komersial karkas khususnya pada domba lokal belum banyak 

dilakukan. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan penelitian tentang 

Bobot dan Komposisi Fisik Kelompok Urat Daging Baku 1, 3 dan 5 pada 

Domba Ekor Gemuk. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Berapa berat urat daging baku 1, 3 dan 5 domba ekor gemuk dan berat 

masing-masing komponennya. 

2. Apakah terdapat perbedaan berat  kelompok  urat daging baku  1, 3 dan 5  

antara  berat masing- masing komponennya jantan dan betina pada 

domba ekor gemuk. 
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Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengtahui  berat komposisi karkas (daging , tulang dan lemak) dari 

kelompok urat daging baku 1, 3 dan 5 pada Domba Ekor Gemuk. 

2. Untuk mempelajari perbedaan berat dan komposisi kelompok urat daging 

baku 1, 3 dan 5 antara  jantan dan betina pada domba ekor gemuk 

Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Sebagai pembanding atau acuan oleh peneliti lain untuk melakukan 

penelitian sejenis .  

2. Sebagai tambahan informasi kepada mahasiswa untuk mengatahui 

komponen-komponen pada kelompok urat daging baku Domba Ekor 

Gemuk. 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Materi Penelitian 

Materi yang di gunakan dalam penelitian ini  adalah 20 (dua puluh ) ekor 

Domba Ekor Gemuk (10 ekor jantan dan 10 ekor betina ) umur 1-1,5(I1 ) 

tahun dengan  skor  kondisi tubuh gemuk, Diperoleh dari peternakan rakyat 

yang ada di kantong   produksi peternakan Domba Ekor Gemuk yang ada di 

Lombok. 

Alat Penelitian: 

Adapun alat-alat yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Timbangan elektrik CAS dengan kapasitas 60 kg dengan kepekaan 10 

gram untuk menimbang bobot badan dan karkas  

2. Timbangan elektrik OHAUS kapasitas 40 kg dengan kepekaan 5 gram 

untuk menimbang potongan kelompok urat daging baku  

3. Kamera untuk dokumentasi 

4. Alat tulis untuk mencatat  data penelitian 

5. Ember untuk menampung karkas 

6. Gergaji besi untuk memotong tulang karkas  

7. Plastik untuk menaruh bagian bagian yg sudah di timbang 

8. Kertas label untuk menulis nomor  

9. cuter untuk memisahkan daging, tulang dan lemak 

Variabel yang Diamati dan Cara Pengukurannya 

1. Bobot potong (kg), diperoleh dengan penimbangan ternak sesaat sebelum 

dipotong setelah dipuasakan. 

2. Bobot karkas (kg), diperoleh penimbangan karkas segera setelah 

pemotongan. 

3. Berat komposisi KUB 1, 3 dan 5.  



5 

 

4. Berat KUB 1 (paha atas), dipisahkan dari loin dengan memotong bagian 

antara anterior ilium dan vertebra lumbalis VII.  

5. Berat KUB 3 (tulang punggung) loin dipisah dari perut dan dada dengan 

memotong kearah caudal dibawah columna vertebralis. 

6. Berat KUB 5 (lengan atas), dipisah dari bagian dada dengan membuat 

sayatan tepat dibawah cartilage scapula. 

7. Bobot komponen KUB, diperoleh dengan memisahkan antara daging           

tulang dan lemak pada masing-masing KUB. 

 

Metode Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian 

           Penelitian ini dilaksanakan di rumah Potong ternak (kambing domba) 

Hewan Majeluk Kota Mataram untuk pengambilan sampel dan pemotongan di 

Laboraturium Ternak Potong dan Kerja Fakultas Peternakan Universitas Mataram, 

bulan September- Oktober 2017. 

Cara Pegambilan Data 

     Penelitian ini menggunakan metode dengan teknik survey dengan 

pengukuran langsung di amati menggunakan 20 ekor domba yang terdiri dari 10 

ekor domba jantan dan 10 ekor domba betina dengan berat badan rata-rata 28,04 

kg sebagai sampel pada penelitian ini. 

Sebelum dipuasakan ternak domba ditimbang untuk mendapatkan bobot 

hidup kemudian domba dipuasakan selama 12 jam tetapi air minum tetap 

diberikan, sesaat sebelum pemotongan ternak domba ditimbang untuk 

mendapatkan data bobot potong.  

Setelah didinginkan, karkas belahan kanan diuraikan berdasarkan 

komposisi urat daging baku (KUB) masing-masing komponen ditimbang sebagai 

berat komponen karkas. KUB di pilah menjadi daging karkas lemak karkas dan 

tulang karkas, karkas belahan kiri dipotong-potong kedalam potongan karkas 
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menjadi 9 potongan karkas (natassamita, 1978), masing potongan ditimbang 

sebagai bobot potongan komersial karkas. 

Penelitian di RPH 

1. Menentukan 20 ekor ternak domba untuk dijadikan sample dengan melihat 

kriterial dari segi umur pergantian gigi dan bobot badan. 

2. Membrikan tanda untuk ternak yang sudah dipilih menurut kriteria yang 

sudah ditentukan, 

3. Menimbang ternak sudah dipilih untuk mendapatkan data bobot hidup 

ternak. 

4. Menimbang ternak yang sudah dipuasakan, untuk mendapatkan data bobot 

potong. 

5. Melakukan penyembelihan ternak kambing secara berurutan. 

6. Menguluti dan memisahkan bagian kepala, kaki depan dan kaki belakang 

serta ekor domba 

7. Memisahkan bagian karkas dan non karkas. 

8. Menimbang bagian karkas domba kemudian memasukannya ke dalam 

plastik untuk disimpan ke dalam mesin pendingin. 

Penelitian di Laboraturium  

1. Menimbang karkas domba. 

2. Memotong karkas domba berdasarkan kelompok potongan komersialnya. 

3. Menimbang potongan-potongan  karkas domba. 

4. Memisahkan komponen karkas domba yang terdiri dari daging, tulang dan 

lemak. 

5. Menimbang masing-masing komponen karkas domba. 

Analisis Data 

Data yang terkumpul ditabulasi dan di hitung menggunakan aritmatik 

mean (mean ± Standard deviation), untuk mengatahui ada atau tidaknya 
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Perbedaan  berat dan komposisi urat daging baku 1, 3 dan 5 pada Domba 

Ekor Gemuk, dianalisis menggunakan T-test program SPSS. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rata-rata bobot dan persentase komposisi fisik Urat Daging Baku (KUB) 

ternak domba ekor gemuk yang di pelihara secara tradisional tertera dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata  Bobot Hidup, Bobot Potong, Berat Karkas dan Berat  

KUB 1, 3 dan 5 dan Domba Ekor Gemuk . 

Parameter Jenis Kelamin 

 
Betina Jantan 

Berat (kg) Persentase 

(%) 

Berat (kg) Persentase 

(%) 

    

Bobot Hidup 28,04±1,14
a
 - 29,55±1,12

a
  

Bobot Potong 26,26±1,30
a
 93,64 28,37±1,63

a
 96,00 

Bobot Karkas 10,62±1,17
a
 40,40 14,61±1,65

a
 51,40 

KUB 1 2.94±0,57
a
 30,36 3,50±0,45 

a
 24,21 

Daging 1,88±0,29
a
 64,74 2,14±0,11

a
 62,13 

Tulang 0,41±0,06
a
 14,38 0,41±0,10

a
 11,85 

Lemak 0,65±0,46
a
 20,88 0,95±0,49

a
 26,01 

KUB 3 1,43±0,30
a
 13,44 1,98±0,81

a
 13,77 

Daging 0,81±0,12
a
 57,71 0,91±0,38

a
 46,89 

Tulang 0,37±0,08
a
 26,52 0,55±0,42

a
 27,04 

Lemak 0,25±0,21
a
 15,77 0,52±0,32

a
 26,07 

KUB 5 1,56±0,31
a
 14,79 1,73±0,12

b
 24,37 

Daging 1,03±0,16
a
 67,71 1,17±0,18

a
 64,51 

Tulang 0,24±0,02
a
 15,64 0,27±0,03

a
 15,69 

Lemak 0,19±0,12
a
 16,66 0,35±0,12

a
 19,80 
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Keterangan = superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan 

(P<0,05) 

4.1 Bobot potong 

Dari hasil penelitian ini diperoleh rata-rata bobot potong domba ekor 

gemuk dengan rata- rata, bobot potong domba betina 26,26±1,30kg 

sedangkan domba  jantan 28,37±1,63kg berdasarkan hasl Uji t menunjukan  

jenis kelamin tidak  berbeda  nyata (P>0,05), terhadap bobot potong. Hasil 

penelitian ini bobot  potong  lebih tinggi dari  hasil penelitian Purbowati et 

al., (2005) yang menyatakan bahwa bobot potong domba lokal jantan 

berumur 9-12 bulan dengan pemberian  ampas tahu sebesar 22,5 kg. 

4.2. Berat Karkas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata berat karkas domba betina 

sebesar 10,62±1,17 kg dengan persentase (40,40 %) sedangkan pada domba 

jantan sebesar 14,61±1,65 kg dengan persentase 51,40 %. Hasil penelitian ini  

lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Sunarlim dan Setiyanto 

(2005), yakni domba  Lokal jantan pada umur dua tahun dengan persentase 

karkas sebesar 44,18%, sedangkan pada domba betina lebih rendah 

dibandingkan memiliki persentase karkas sebesar 43,01 %. Berdasarkan 

analisis Uji t, jenis kelamin  menunjukkan bahwa  tidak ada perbedaan nyata 

(P>0,05) antara berat karkas domba ekor gemuk. 
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4.3.  Berat Kelompok Urat Daging Baku (KUB) 1 

Penguraian atau pemotongan karkas berdasarkan potongan komersialnya 

terdiri atas 9 potongan. Pada potongan Kelompok Urat Daging Baku (KUB) 1 

atau paha atas domba ekor gemuk betina memiliki berat 2,94±0,57 kg dengan 

persentase (30,36 %) sedangkan domba jantan sebesar 3,50±0,45 kg dengan 

persentase 24,21 % berdasarkan bobot karkasnya. 

Berdasarkan hasil  Uji t bahwa jenis kelamin tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap bobot KUB 1 Domba Ekor Gemuk 

Berat Daging 

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa berat komposisi daging 

domba betina sebesar 1,88±0,29
 
kg dengan persentase 64,74% sedangkan 

berat komponen daging domba jantan sebesar 2,14±0,11
 

kg dengan  

persentase 62,13%. Berdasarkan Uji t, jenis kelamin tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap berat  komponen daging KUB 1 domba ekor gemuk. Dari 

hasil rata-rata persentase di atas domba  

Hasil persentase dari berat daging domba ekor gemuk jantan yaitu 

15,66%  dan betina 17,13 %. Hasil persentase penelitian ini lebih rendah dari 

hasil penelitian  Sari, R.T et al., 2016 dengan menggunakan kambing kacang 

jantan dengan umur 1-1,5 tahun yang dipelihara secara tradisional dengan 

persentase 31,61%. 

4.3.2 Berat Tulang 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa rat – rata berat komposisi 

tulang KUB 1 pada domba betina yaitu sebesar 0,41±0,06
 

kg dengan 

persentase 14,38% dan domba jantan sebesar 0,41±0,10 kg dengan persentase 
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11,85%. Hasil Uji t menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap bobot tulang KUB 1. 

Rata-rata persentase berat tulang KUB 1 pada domba betina 8,10% dan 

domba jantan sebesar 6,18%. Dari  hasil  rata –rata persentase diatas domba 

janta lebih besar dari domba betina  

Hal ini berbeda dengan penelitian Sari,R.T et al., (2005) dengan 

persentase 7,14 % lebih  mendekati dari penelelitian di atas. 

4.3.3 Berat Lemak 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa berat lemak bagian paha atas 

pada domba betina sebesar 0,65±0,46kg dengan persentase 20,88% dan pada  

domba jantan memiliki berat sebesar 0,95±0,49kg dengan persentase  

26,01%. Hasil diatas menunjukan persentase lemak sama-sama mendekati 

Berdasarkan  hasil uji t, jenis kelamin tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap berat lemak KUB 1 pada domba ekor gemuk. Hasil penelitian ini 

lebih tinggi dari pada hasil penelitian Sunarlim roswita dan Hadi setyanto 

(2005) menunjukkan persentase lemak paha dapat mencapai 1,2% pada 

domba Lokal jantan.  

4.4.  Berat Kelompok Urat Daging Baku (KUB)  3 

Potongan komersial KUB 3 loin atau tulang punggung. Berdasarkan 

Tabel 1, berat dan persentase kelompok potongan KUB 3 pada domba betina 

sebesar 1,43±0,30
 
kg dengan persentase 13,44 % sedangkan pada domba 

jantan sebesar 1,98±0,81
 
kg dengan persentase 13,77% . Berdasarkan hasil 
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Uji t, jenis kelamin tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap berat KUB 3 

Domba Ekor Gemuk.  

4.4.1 Berat daging 

Tabel 1 menunjukkan bahwa berat  komposisi daging  domba betina 

sebesar 0,81±0,12kg dengan persentase 57,71% sedangkan pada domba 

jantan sebesar 0,91±0,38
 
kg dengan persentase 46,89%. Dari rata-rata diatas 

menunjukan persentase daging betina lebih tinggi dari jantan. 

 Berdasarkan hasil Uji t jenis kelamin tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap berat komponen daging KUB 3 Domba Ekor Gemuk. Hasil ini lebih 

tinggi dari hasil penelitian  Nursalim roswita dan Hadi setyanto (2005), yaitu 

sebesar 6,7% pada domba jantan yang berumur sekitar 1 tahun yang 

dipelihara secara tradisional. 

4.4.2 Berat Tulang 

Rata– rata dari berat komposisi  tulang  domba ekor gemuk betina 

sebesar 0,37±0,08
 
kg dengan persentase 26,52% sedangkan pada domba ekor 

gemuk jantan sebesar 0,55±0,42
 
kg 27,04%. Hasil Uji t menunjukkan bahwa 

jenis kelamin tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap berat komposisi 

tulang KUB 3 Domba Ekor Gemuk. Hasil penelitian ini lebih tinggi dari hasil 

penelitian  Sari, R.T et al., 2016 dengan persentase tulang sebesar 9,11% 

dengan menggunakan kambing kacang jantan yang di pelihara secara 

tradisional dengan umur 1 – 1,5 tahun. 

4.4.3. Berat Lemak 
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Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa berat komposisi lemak KUB 3 

pada domba ekor gemuk betina 0,25±0,21kg dengan persentase 15,77% 

sedangkan berat lemak Domba Ekor Gemuk jantan sebesar 0,52±0,32kg 

dengan persentase 26,07%. Hasil Uji t menunjukkan bahwa jenis kelamin 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap domba ekor gemuk yang dipelihara 

secara tradisional di Lombok.  

Hasil ini lebih tinggi dari hasil penelitian Sunarlim roswita dan Hadi 

setiyanto (2005) yang mempunyai persentase 0,4% dengan menggunakan 

domba lokal jantan yang berasal dari peternakan rakyat berumur satu tahun. 

4.5.  Berat Kelompok Urat Daging Baku (KUB) 5 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa berat  dan persentase 

kelompok potongan komersial KUB 5 pada domba betina yaitu sebesar 

1,56±0,31kg dengan persentase 14,79% sedangkan pada domba jantan berat  

KUB 5 sebesar 1,73±0,12
 
kg dengan persentase 24,37%. Berdasarkan uji t, 

jenis kelamin berbeda nyata (P≤0,05) terhadap Domba Ekor Gemuk. 

4.5.1. Berat Daging  

Daging merupakan komposisi utama karkas, komposisi utama daging 

terdiri dari otot, lemak dan jaringan ikat (kolagen, elastin dan retikulin) 

disamping itu juga terdapat pembulu darah, epitel dan syaraf (Armin, 1996). 

Kandungan daging diperkirakan terdiri atas 75% air, 19% protein, 3,5% 

subtansi non protein dan 2,5% lemak (Lawrie, 1995). 

Berdasarkan tabel 1, menunjukan bahwa berat daging paha atas domba 

betina sebesar 1,03±0,16 kg dengan persentase 67,71%  sedangkan pada 
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domba jantan memiliki berat sebesar 1,17±0,18 kg dengan persentase 

64,51%. Berdasarkan hasil Uji t, jenis kelamin tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap komposisi daging domba ekor gemuk.  

4.5.2 Berat Tulang 

Rata – rata berat  komposisi tulang domba betina sebesar 0,24±0,02 kg 

dengan persentase 15,64% sedangkan pada domba jantan sebesar 0,27±0,03 

kg dengan persentase 15,69%. Hasil Uji t menunjukkan bahwa jenis kelamin 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadaap bobot tulang KUB 5 Domba 

Ekor Gemuk. Hasil penelitian ini lebih tinggi dari hasil penelitian yang 

didapati oleh Sunarlim roswita dan Hadi setyanto (2005), menunjukan 

persentase tulang lengan dengan rata – rata 2,5%. 

4.5.2. Berat Lemak 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berat komposisi lemak domba 

betina bagian paha  atas sebesar 0,19±0,12 kg dengan persentase 16,66%  dan 

pada domba jantan sebesar 0,35±0,12kg dengan persentase 19,80%. Hasil Uji 

t menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap berat komponen lemak KUB 5 Domba Ekor Gemuk. Hasil 

penelitian ini lebih tinggi dari penelitian Roswita Sunarlim dan Hadi setiyanto 

dengan persentase  lemak 0,3 %. 



15 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berat kelompok urat daging baku (KUB) 1, 3 dan 5 pada domba ekor 

gemuk jantan yang di pelihara secara tradisional di lombok  berturut-turut 

3,50±0,45 kg, 1,98±0,81
 
kg, dan 1,73±0,12 kg, dan pada domba betina 

berturut-turut 2,94±0,57 kg, 1,43±0,30 kg dan 1,56±0,31 kg. 

2. Jenis kelamin memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap berat 

komposisi KUB 5, dan tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap KUB 1, 3 dan 5, komposisi  daging, tulang, lemak KUB1, 

komposisi daging, tulang  KUB 3 dan komposisi  tulang dan lemak KUB5.  

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai berat 

serta komposisi fisik karkas domba ekor gemuk jantang dan betina dengan 

umur dan sistem pemeliharaan yang berbeda untuk mendapatkan data yang 

lebih akurat.  
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