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Berat Non-Karkas Bagian Luar Kambing Lokal yang dipelihara 

Secara Tradisional 

 

 

INTISARI 

 

Nurul Azmi, Ir. Rina Andriati, MP dan Dr. Ir. Lalu Wirapribadi, MP 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berat rata-rata dan  

persentase beberapa bagian non karkas kambing lokal yang dipelihara 

secara tradisional. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ternak Potong 

dan kerja Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Penelitian ini 

menggunakan 20 ekor kambing lokal terdiri dari 10 jantan dan 10 betina. 

Data yang diperoleh berasal dari variabel bebas yaitu jenis kelamin dan 

variabel respon meliputi bobot hidup, bobot potong dan non-karkas yang 

meliputi berat kepala, berat kulit, berat ekor, dan berat kaki. Data 

dianalisis menggunakan Uji t. Hasil penelitian untuk bobot hidup, bobot 

potong, berat kepala, berat kulit, berat ekor, dan berat kaki berturut-turut 

32,08, 31,05, 2,24, 2,46, 0,04, dan 1,27kg dan untuk persentase bobot 

potong, berat kepala, berat kulit, berat ekor, dan berat kaki berturut-turut 

96,61, 7,24, 7,93, 0,14, dan 1,36%. Jenis kelamin ditemukan berpengaruh 

hanya terhadap berat kulit. 

 

Kata Kunci : Jenis Kelamin, Kambing Lokal, Non-Karkas. 
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ABSTRACT 

 

 This research aims to discover the average weight and the percentages of 

some outer parts of non-carcass local goat traditionally nurtured. This study was 

conducted in livestock and work laboratory in faculty of farm, University of 

Mataram.  There were 20 local goats which consisted of 10 males and 10 females 

were used in this research. The data were obtained from the independent variable 

that are sex and response variables including live weight, cut weight and non-

carcass including head weight, skin weight, tail weight, and foot weight. The data 

were analyzed by using t-test.  The result of the study for live weight, slaoughfer 

weight, head weight, skin weight, tail weight, and foot weight were 32.08, 31.05, 

2.24, 2.46, 0.04, and 1.27 kg and the percentages of cut weight, head weight, skin 

weight, tail weight, and foot weight were 96.61, 7.24, 7.93, 0.14, and 1.36% 

respectively. Sex is found to affect skin weight only.   

 

Keywords : Sex, Local Goat, Non-Carcass 
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PENDAHULUAN 

Kambing adalah binatang memamah biak yang berukuran sedang, yang  

umumnya merupakan ternak yang mudah  dalam pemeliharaannya, karena jenis 

pakan yang diberikan cukup beragam misalnya daun turi, lamtoro, nangka dan 

lain-lain. Produktivitas kambing yang dipelihara secara intensif dapat ditunjang 

dengan pemberian pakan hijauan maupun konsentrat yang baik dengan komposisi 

yang sesuai, penanggulangan penyakit, penanganan pasca panen dan pemasaran 

serta jenis bangsa kambing dan umurnya. Produktivitas kambing dapat diukur 

melalui pertambahan bobot badan maupun bobot dan persentase karkas dan 

non karkas yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komponen karkas 

dan non karkas yaitu bangsa ternak, ransum atau pakan, umur, dan jenis kelamin. 

Jenis kelamin merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada tenunan 

tubuh yang sekaligus mempengaruhi bobot karkas dan non karkas ternak. Turner 

dan Bagnara (1976), menyatakan bahwa perbedaan bobot karkas dan persentase 

karkas pada ternak berdasarkan jenis kelamin dipengaruhi oleh hormon 

pertumbuhan. Bobot hidup ternak jantan lebih tinggi dibandingkan dengan bobot 

hidup ternak betina sehingga persentase karkas dan non karkas ternak jantan lebih 

tinggi daripada ternak betina. Non karkas yang dihasilkan merupakan sisa ternak 

yang memiliki nilai ekonomi yang kurang tetapi non karkas ini masih layak 

dikomsumsi yang mampu meningkatkan pendapatan. 

Atas dasar pemikiran ini, maka dilakukan penelitian untuk melihat 

pengaruh jenis kelamin terhadap persentase berbagai bagian non karkas yang 

merupakan hasil dari kambing lokal yang memiliki nilai ekonomis yang cukup 

tinggi, yang dipelihara secara tradisional. 

Sebagian masyarakat Indonesia sudah terbiasa mengkonsumsi daging 

kambing maupun domba, akan tetapi jarang dibedakan antara karkas, non karkas 

maupun dagingnya. Bagian non karkas yang layak dimakan banyak macamnya, 

seperti bagian-bagian jeroan ternak. Di Indonesia jeroan banyak dimamfaatkan 

sebagai bahan makanan. Jeroan mengandung gizi cukup tinggi dan harganya lebih 

murah daripada daging. Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase 

beberapa bagian non karkas yaitu jenis kelamin. Oleh karena itu perlu dilakukan 
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penelitian mengenai bobot non-karkas bagian luar kambing lokal yang dipelihara  

secara tradisional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berat dan persentase komponen 

non karkas bagian luar pada kambing lokal dan untuk mempelajari perbedaan 

berat dan persentase non karkas bagian luar antara kambing lokal jantan dan 

betina. 
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MATERI DAN METODE 

 

Penelitian ini dilakasanakan pada bulan September-Oktober 2017  di Rumah 

Potong Hewan (kambing) Majeluk Kota Mataram. Materi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: Non karkas bagian luar dari 20 ekor kambing lokal yang 

terdiri dari 10 ekor kambing jantan dan 10 ekor kambing betina yang seragam, 

(umur berdasarkan pergantian gigi Iɪ, dan bobot badan). 

Cara Penelitian 

1. Melakukan survey tempat pengambilan sampel di Rumah Potong 

Hewan (kambing)  Majeluk Kota Mataram 

2. Menentukan beberapa ekor ternak kambing untuk dijadikan sampel 

dengan melihat kriteria dari pergantian gigi dan bobot badan. 

3. Memberi tanda untuk ternak yang sudah dipilih menurut kriteria 

yang sudah ditentukan. 

4. Menimbang ternak yang sudah dipilih untuk mendapatkan data 

bobot hidup ternak. 

5. Menimbang kembali ternak yang sudah dipuasakan, selama 12 jam 

untuk mendapat data bobot potong. 

6. Melakukan penyembelihan ternak kambing. 

7. Menguliti dan memisahkan bagian kepala, kaki depan, dan kaki 

belakang, serta ekor kambing. 

8. Menimbang komponen non karkas bagian luar yaitu (Kepala, Kulit, 

Ekor, Kaki depan dan Kaki belakang 

 

Data yang terkumpul diolah secara deskriptif menggunakan Arithmatich 

Mean (mean ± standard devitation). Untuk mengetahui perbedaan berat 

komponen non karkas antara kambing jantan dan betina dianalisis 

menggunakan t-test (Steel and Torrie, 1993). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Hasil penelitian ini dikemukakan menurut variabel yang dipelajari yaitu 

bobot hidup, bobot potong, kepala, kulit, ekor, metatarsal, dan metakarval 

kambing lokal jantan dan betina berumur 1 tahun (Iɪ)  yang dipelihara secara 

tradisional data yang diperoleh dikemukakan  pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Rataan bobot hidup, bobot potong, berat  komponen non karkas  

dan persentase kambing lokal  yang dipelihara secara tradisional. 

Parameter Jenis Kelamin 

 Jantan Betina 

Kg (%) Kg (%) 

    

Bobot Hidup 31,61±0,50ᵃ - 32,54±0,26ᵃ - 

Bobot Potong 

 

Bobot Non-Karkas 

30,27±0,38ᵃ 95,77 31,70±0,58ᵃ 97,44 

 Kepala 2,23±0,44ᵃ 7,37 2,25±0,08ᵃ 7,10 

 Kulit 2,42±0,27ᵃ 8,03 2,49±0,17ᵇ 

 

7,83 

 Ekor 0,05±0,01ᵃ 0,17 0,03±0,01ᵃ 0,11 

 Metatarsal 0,49±0,22ᵃ 1,64 0,35±0,16ᵃ 1,13 

 Metakarpal 0,47±0,20ᵃ 1,55 0,35±0,20ᵃ 1,09 

Jumlah Non-karkas 5,66 18,76 5.47 17,20 

Keterangan : Superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukan (P<0,05) 

Berdasarkan Tabel 2 berat non-karkas bagian luar  kambing jantan yaitu 

5,66 kg, pada kambing betina yaitu 5,47 kg. Hasil penelitian ini menunjukkan 

berat non karkas bagian luar lebih rendah dibanding dengan hasil penelitian 

Linda. (1992) yaitu 7,34 kg. Persentase non karkas bagian luar pada kambing 

jantan yaitu 18,76%,  pada kambing betina 17,20%. 
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4.1. Bobot Hidup 

Berdasarkan Tabel 2 bobot hidup rata-rata kambing lokal jantan 

31,61±0,50 kg,dan betina 32,54±0,26 kg. Hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap bobot hidup 

kambing lokal ini. 

Menurut penelitian Linda (1992), bobot hidup rata-rata kambing 

lokal yaitu 12,71 kg. Jadi rata-rata bobot hidup pada penelitian ini lebih 

tinggi dibanding penelitian yang dikemukakan oleh Linda (1992).  

Hal ini sesuai dengan pendapat Widarto dkk, (2009) yang menyatakan 

bahwa kambing dan domba yang dipotong sebagian besar berumur 1-2 tahun. 

Sebagian besar umur kambing yang dipotong adalah kambing dengan umur 

muda, karena tujuan pemotongan domba dan kambing untuk konsumsi 

daging olahan seperti sate, gule, tongseng, maka pemotongan kambing dan 

domba banyak dilakukan pada kambing dan domba umur muda yang 

banyak disukai. 

 

4.2 . Bobot  Potong 

Berdasarkan Tabel 2 bobot potong rata-rata kambing lokal jantan 

30,27±0,38 kg, kambing betina  31,70±0,58 kg, dan bobot potong rata-rata 

persentase kambing jantan 95,77%, dan kambing betina yaitu 97,44%. 

Sedangkan menurut penelitian Lili (1992), bobot potong rata-rata kambing 

lokal yaitu 12,80kg. Hasil analisis statistik pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap bobot potong 

kambing lokal ini.  

Menurut Short (1980), hormon kelamin memberikan pengaruh yang 

menonjol terhadap pertambahan bobot badan ternak yang sekaligus 

memberikan perbedaan bobot dan persentase karkas. Hormon yang paling 

menonjol pengaruhnya terhadap pertambahan bobot badan ternak adalah 

hormon estrogen dan testosteron. Hormon Estrogen dapat menghambat 

pertumbuhan tulang, sehingga ternak betina memilki kerangka tubuh yang 

lebih kecil dibanding kerangka ternak jantan, akan tetapi hormon estrogen 

dapat memacu pertumbuhan lemak tubuh, karena itu ternak betina akan 
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menimbun lemak dalam tubuhnya lebih banyak dibanding ternak jantan. 

Sebaliknya Hormon Testosteron dapat memacu pertumbuhan tulang dan 

menekan pertumbuhan lemak tubuh. 

Soeparno (1994) menyatakan bahwa semakin tinggi bobot potong atau 

bobot hidup dihasilkan maka diharapkan semakin besar pula bagian daging 

dihasilkan. Pada bobot potong dan karkas yang sama ternak jantan 

mengandung lebih banyak daging dan tulang serta lebih  sedikit lemak 

dibandingkan ternak berjenis kelamin betina (Colomer dkk., 1992). Hal ini 

disebabkan oleh perbedaan laju pertumbuhan pada umur yang sama antara 

ternak jantan dan ternak betina (Soeparno, 1994). 

 

4.3 . Berat Kepala 

Berdasarkan Tabel 2 berat kepala rata-rata kambing lokal jantan 

2,23±0,83 kg, dan kambing betina 2,25±0,08kg. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap berat 

kepala kambing lokal yang dipelihara secara tradisional. 

Berdasarkan Tabel 2 persentase bagian organ kepala kambing  

jantan 7,37%, dan kambing betina 7,10%. Sedangkan pada penelitian Linda 

(1992), persentase dari organ kepala kambing lokal yaitu 8,31%. Pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa persentase organ kepala yang diperoleh 

lebih tinggi dibanding penelitian Muyasaroh (2007), yaitu persentase kepala 

7,6%. Sedangkan Menurut Koyuncu dkk. (2006), persentase kepala adalah 

7,9%. Hal ini dikarenakan organ non karkas kepala yang diperoleh pada 

jantan lebih berat dari pada organ pada  kambing betina.  

Hal ini sesuai pendapat Hammond (1960) menambahkan bahwa 

pertumbuhan komponen karkas dan non karkas tidak sama, ada yang tumbuh 

secara cepat sehingga mencapai ukuran yang lebih besar dan ada yang 

tumbuh  lebih  lambat  sehingga  tidak  mencapai  ukuran  yang  maksimal. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan jaringan tubuh sesuai 

dengan fungsi organ, biasanya organ yang sangat dibutuhkan untuk 

kehidupan berkembang lebih dulu, sedangkan organ yang berfungsi dalam 

produksi berkembang kemudian seperti  pada saat lahir semua  ternak 
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didominasi  oleh kepala dan paha, setelah tumbuh memanjang dan menebal 

maka bagian tulang berkembang lebih cepat dibanding daging dan lemak. 

 

4.4 . Berat Kulit 

Berdasaran Tabel 2 berat organ kulit rata-rata pada kambing lokal 

jantan 2,42±0,27 kg, dan kambing betina 2,49±0,17 kg, sedangkan menurut 

penelitian Linda (1992), berat rata-rata organ kulit kambing lokal 2,46 kg. 

Jadi berat rata-rata organ kulit pada penelitian ini menunjukkan hasil yang 

sama dengan hasil penelitian Linda (1992). Persentase dari organ kulit untuk 

kambing jantan 8,03% dan pada kambing betina 7,83%. Hasil analisis 

statistik penelitian ini menunjukkan bawha jenis kelamin berpengaruh 

(P<0,05) terhadap berat organ kulit. 

Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang diperoleh lebih rendah 

dibandingkan hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Suilianto (2004) 

yang mendapatkan bahwa persentase kulit kambing betina lokal kurang dari 

satu tahun adalah 8,35% dan umur lebih dari satu tahun sebesar 8,42% 

(Likadja, 2009). Menurut Koyuncu dkk. (2006), persentase kulit 8,57%, 

sedangkan Soeparno dkk. (2001) menyatakan, persentase kulit 8-12%.  Hal  

ini  dikarenakan  kulit  ternak kambing lokal pada umur yang masih muda 

memiliki berat yang masih kurang dan pertumbuhannya belum maksimal. 

 

4.5 . Berat Ekor 

Berdasarkan Tabel 2 organ ekor rata-rata pada kambing lokal  jantan 

0,05±0,01 kg dan pada kambing betina 0,03±0,01 kg. Hasil analisis statistik 

penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh (P>0,05) 

terhadap berat ekor. Persentase organ ekor pada kambing jantan 0,17%, dan 

kambing betina 0,11%. Jadi pada penelitian ini berat rata-rata ekor kambing 

jantan lebih tingging dibanding dengan kambing betina, begitu juga dengan 

rata-rata persentase pada kambing jantan lebih tinggi didanding pada kambing 

betina. 
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4.6 . Berat Kaki 

 

Berdasarkan Tabel 2 berat rata-rata keempat organ kaki pada 

kambing lokal, untuk berat kaki depan (metatarsal) pada kambing jantan 

0,49±0,22kg, dan kambing betina 0,35±0,16 kg. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh (P>0,05), terhadap organ 

kaki kambing lokal yang dipelihara secara tradisional. Persentase kaki depan 

(Metatarsal) kambing jantan yaitu 1,64%, dan kambing betina yaitu 1,13%. 

Sedangkan berdasarkan penelitian Linda (1992), yaitu pada kambing jantan 

3,6%, pada kambing betina 3,3%, untuk berat kaki belakang (Metakarpal) 

pada kambing jantan 0,47±0,20 kg, dan pada betina 0,35±0,20 kg. Hasil 

analisis statatistik pada penelitian ini bahwa tidak berpengaruh (P>0,05), 

terhadap organ kaki belakang (metakarpal) antara kambing jantan dan 

betina. Persentase organ kaki belakang (Metakarpal) untuk kambing jantan 

1,55%, dan pada betina yaitu 1,09%. Berat potong memberikan persentase 

terbesar membuktikan bahwa kaki sebagian besar tersusun oleh tulang 

(Soeparno, 1994). Hal ini sesuai dengan pendapat Soeroso (2004) bahwa 

pada jantan bekerja hormon androgen/testosteron yang berfungsi untuk 

meningkatkan sintesis protein jaringan tubuh dan menurunkan konversi asam 

amino menjadi urea. Retensi nitrogen akibat aktivitas testosteron 

menghasilkan kenaikan bobot badan dan pertumbuhan kerangka tulang serat 

jaringan daging lebih besar pada ternak jantan. Pada ternak betina, 

peningkatan sekresi estrogen menyebabkan penurunan konsentrasi kalsium 

dan lipida dalam darah sehingga dengan meningkatnya sekresi estrogen akan 

terjadi penurunan laju pertumbuhan tulang. 
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut : 

Berat komponen non karkas bagian luar pada kambing lokal yang 

dipelihara secara tradisional yaitu kepala, kulit, ekor, metatarsal, dan 

metakarpal berturut-turut untuk kambing jantan 2,23, 2,42, 0,05, 0,49, dan 

0,47kg, kemudian untuk kambing betina 2,25, 2,49, 0,03, 0,35, dan 0,35kg. 

Persentase komponen non karkas bagian luar yaitu Kepala, Kulit, Ekor, 

Metatarsal, dan Metakarpal berturut-turut untuk kambing jantan 7,37, 8,03, 

0,17, 1,64, dan 1,55% kemudian untuk kambing betina 7,10, 7,83, 0,11, 

1,13, dan 1,09% 

Jenis kelamin tidak memberikan (P>0,05) pengaruh terhadap berat 

dan persentase beberapa komponen non-karkas bagian luar kambing lokal 

yang dipelihara secara tradisional. Tetapi pada berat kulit dipengaruhi oleh 

jenis kelamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Colomer, R., F. A. H. Kirton, G. J. K., Mercerand D. M., Duganzich, 

1992.Carcass composition of new zealand saanen goats slaughtered at 

different weights. Small. Ruminant. Res. 7:161 – 173. 

 

Hammond, J.C. 1960. Dried Cow Manure and Dried Rumen Contents as a  

Partial Subtitute For Alfalfa Leaf Meal. Poultry Science. 23 : 471 -476. 

 

Koyuncu, M., S. Duru, S. Kara Uzun, S. Ozis and E. Tuncel. 2006. Effect of 

Castration on Growth and Carcass Traits in Hair Goat Kids Under a 

Semi-intensive System in the South-Marmara Region of Turkey. 

University of Uludag.  Faculty of Agriculture. Department  of Animal 

Science. Turkey. 

 

Likadja, J. C. 2009. Persentase NonKarkas dan Jeroan kambing Kacang pada 

Umur dan Ketinggian  Wilayah  Berbeda  di  Sulawesi  Selatan.  Buletin 

Ilmu Peternakan dan Perikanan, 13 (1): 29-35. 

Lili, 1992. Skripsi. Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bagian Karkas Satu 

Kambing Kacang Yang Dipelihara Secara Intensif. Fakultas Peternakan 

Universitas Hasanuddin. 

 

Linda, 1992. Skripsi. Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Persentase Beberapa 

Bagian Non-Karkas/Offal Kambing Kacang Yang Dipelihara Secara 

Intensif. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. 

 

Muyasaroh, S. 2007. Pengaruh Umur dan Berat Potong Terhadap Persentase 

Karkas dan NonKarkas Pada Domba Lokal Betina. Skripsi Fakultas 

Peternakan, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 

 

Short,  R.V.,  1980.  The  Hormonal  Control  of  Growth  at  Puberty.  In  T.L.J 

Lawrence (ed.) Growth in Animal. Butterworth. London. P:25 – 45. 

 

Soeparno. 1994.  Ilmu dan Teknologi Daging.  Gadjah Mada University 

Press. Yogyakarta. 

 

Soeparno, Indratiningsih, S. Triatmojo, Rihastuti. 2001. Dasar Teknologi Hasil 

Ternak. Jurusan Teknologi Hasil Ternak. Fakultas Peternakan, 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Soeroso,   2004.   Performance   Kambing   Berdasarkan   Sifat  Kuantitatif   dan 

Kualitatif. Universitas Diponegoro. Semarang. Sudjana. 2002. Metode 

Statistika. Tarsito. Bandung. Sugeng, B. 1992. Sapi Potong. Penebar 

Swadaya, Jakarta. 

 



11 
 

Suilianto.  2004.  Pengaruh  Jenis  Kelamin,  Umur  dan  Berat  Potong  Terhadap 

Karkas dan Non Karkas Domba Lokal yang disembelih di Rumah 

Potong Hewan   Kota   Yogyakarta.   Skripsi   Sarjana   Peternakan, 

Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Turner, C.D. and J.T. Bagnara, 1976. General Endocrinology. Sixth Editon. W.B. 

Sauders Company. Philadelphia. P. 28 : 561 – 597. 

 

Widarto.W, R widiati, dan I.G.S budisatria. 2009. Pengaruh berat potong 

dan harga pembelian domba dan kambing betina terhadap gross margin 

jagal di rumah potong hewan mentik, kresen, Bantul. Buletin 

Peternakan Vol. 33(2): 119-128. 

 

 


