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INTISARI 

Bobot Isi Rongga Dada pada Domba Ekor Gemuk Jantan dan Betina yang di 

Pelihara Secara Tradisional di Lombok 

Oleh  

Abdul Razak Hamdi 

B1D013005 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bobot isi rongga dada pada 

domba ekor gemuk jantan dan betina yang di pelihara secara tradisional di 

Lombok, penelitian ini di laksanakan pada bulan September - Oktober 2017, 

bertempat di RPH Majeluk Kambing/Domba dam Laboraturium Ternak Potong 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram, materi yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah 6 ekor domba yang terdiri dari 3 domba jantan dan 3 domba 

betina. Variabel yang di amati meliputi bobot potong, bobot trakea, bobot hati, 

bobot jantung, bobot paru-paru, dan bobot limpha. Data yang terkumpul ditabulasi 

dan dihitung menggunakan jumlah rata-rata (rata-rata ± Standar deviasi). Untuk 

mengetahui perbedaan bobot isi rongga dada domba ekor gemuk dianalisis dengan 

menggunakan T-test. Hasil analisis menunjukan bahwa jenis kelamin jantan dan 

betina tidak berbeda nyata (p>0,05) terhadap bobot potong, bobot trakea, bobot 

jantung, dan bobot paru-paru, sedangkan yang berbeda nyata (p<0,05) antara 

jantan dan betina yaitu hati dan limpha. 

 

Kata Kunci : Domba Ekor Gemuk, Jenis Kelamin, Bobot Isi Rongga Dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE WEIGHT OF CHEST CAVITY OF FAT MALE AND FEMALE 

GOAT THAT WERE TREATED TRADITIONALLY IN LOMBOK  

 

By 

 Abdul Razak Hamdi 

B1D013005 

 

ABSTRACT 

this research is aimed at determining the volume of chest cavity of 

fat male and female goat that were treated traditionally in Lombok. This 

research was conducted during September – October 2017 in RPH Majeluk 

and Laboratory of Lives Stock of the Faculty of Husbandry of Mataram 

University. The objects of this research were 6 goat 3 of which were male 

goat and the other 3 were female goat. The variables to be observed are the 

slaughter weight, trachea weight, liver weight, heart weight, and lungs 

weight and the steepen weight of the goat. The data collected were tabulated 

and calculated using arithmetic (mean ± Standard Deviation), to determine 

the volume of chest cavity of the fat goat and analyzed with T-test. The 

research showed that the male goat is not different from female one 

(p>0.05) between the slaughter weight, trachea weight, heart weight, and 

lungs weight, but the male and female goat were different in the liver weight 

and steepen weight. 
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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 melahirkan 

anak satu sampai dengan empat ekor setiap kelahiran, sehingga domba 

dikelompokkan ke dalam hewan prolifik. 

Domba asli Indonesia belum dapat dikelompokan dalam salah satu tipe 

yang ideal dari kedua tipe tersebut. Namun demikian, domba-domba di Indonesia 

umumnya mengarah ke tipe potong atau pedaging.Hal itu disebabkan domba tipe 

wol sampai saat ini belum dinikmati oleh peternak di Indonesia. Disamping itu 

pemasaran wol di Indonesia belum ramai karna iklim Indonesia kurang sesuai 

untuk pemakaian wol,dan teknologi prosesing wol yang belum mendapat prioritas 

dari para pengusaha, konsumen domba di Indonesia lebih mengarah ke arah 

konsumsi daging (Sudarmono dan Sugeng, 2003). 

Ciri khusus domba ekor gemuk adalah mulai pangkal ekor sampai ujung 

tulang ekor dipenuhi lemak. Berat ekor sangat bevariasi sekali. 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) 



Jenis kelamin salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi 

ternak. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh terhadap tenunan  tubuh yang 

sekaligus mempengaruhi pertumbuhan maupun persentase karkas ternak. Menurut 

Turner dan Bagnara (1976) bahwa perbedaan pertambahan bobot badan dan 

persentase karkas. berdasarkan jenis kelamin dipengaruhi oleh hormon. Hormon 

tersebut adalah somatotropin (STH, GH) yang memiliki aktivitas utama dalam 

pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, merangsang sintesa protein dan 

berpengaruh terhadap metabolisme lipida.  Pertumbuhan erat kaitannya dengan  

perubahan bagian-bagian tubuh lainnya, dalam hal ini adalah perubahan dimensi 

tubuh. Umumnya pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah jenis kelamin. 

Padang (2005) melaporkan bahwa, jenis kelamin jantan memiliki produksi 

(pertambahan bobot badan, konsumsi bahan kering dan efisiensi penggunaan 

pakan) dan status faal (suhu tubuh, respirasi dan pulsus) yang lebih tinggi 

dibanding ternak betina. 

Jenis kelamin berpengaruh besar terhadap bobot isi rongga dada pada 

domba ekor gemuk oleh karna itu penulis melakukan penelitian dengan judul “ 

bobot isi rongga dada pada domba ekor gemuk jantan dan betina yang dipelihara 

secara tradisional di Lombok.” 

 

 

 

Rumusan Masalah 



Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

jenis kelamin jantan dan betina terhadap bobot isi rongga dada pada domba ekor  

gemuk yang dipelihara secara tradisional di Lombok. 

Tujuan 

Penelitian ini bertujuan utuk  mengetahui  perbedaan bobot isi rongga dada 

pada domba ekor  gemuk jantan dan betina yang dipelihara secara tradisional di 

Lombok. 

Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai persyaratan menjadi sarjana peternakan pada Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram. 

2. Untuk mengetahui perbedaan bobot isi rongga dada pada domba jantan 

dan betina. 

3. Diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah pada penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERI DAN METODE 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 ekor domba ekor 

gemuk (3 ekor jantan dan 3 ekor betina ) umur ≥  1 tahun dengan skor kondisi 

tubuh gemuk, diperoleh dari peternakan rakyat yang ada di Lombok. 

Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

- Timbangan elektrik CAS kapasitas 60 kg dengan kepekaan 10 gram untuk 

menimbang bobot hidup dan bobot potong. 

- Timbangan ternak kapasitas 40 kg dengan kepekaan 5 gram untuk 

menimbang isi rongga dada. 

- Pisau/parang untuk menyembeleh domba, menguliti dan memotong bagian isi 

rongga dada. 

- Ember untuk menampung darah dan isi rongga dada. 

- Kantong plastik untuk menempati isi rongga dada. 

Metode Penelitian 

 Pemotongan 

1. Memilih domba yang akan dipotong sesuai kriteria yang ditentukan. 

2. Diberi no dibagian telinga. 

3. Domba dipuasakan selama ± 12 jam. 

4. Menimbang domba yang sudah dipuasakan. 

5. Menyembelih, menguliti, mengeluarkan isi rongga dada dan 

menimbang isi rongga dada. 



Variabel yang diamati 

1. Bobot potong 

2. Trachea ditimbang untuk mengetahui bobotnya 

Trakea merupakan suatu cincin tulang rawan yang tidak lengkap 

(berbentuk huruf U) dimana pada bagian belakang terdiri dari 16 sampai 20 cincin 

tulang rawan yang memisahkan trakea menjai bronkus kiri dan kanan. 

3. Hati ditimbang untuk mengetahui bobotnya 

Hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh, berwarna 

merah kecoklatan, yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya 

dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem 

pencernaan. 

4.  Jantung ditimbang untuk mengetahui bobotnya 

Jantung adalah sebuah rongga, organ berotot yang memompa darah lewat 

pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. 

5.  Paru-paru ditimbang untuk mengetahui bobotnya 

Paru-paru adalah organ pada sistem pernapasan (respirasi) dan 

berhubungan dengan sistem peredaran darah (sirkulasi). 

6. Limpha ditimbang untuk mengetahui bobotnya 

 Limpa adalah struktur terbesar dalam sistem limfoid, limpa  adalah organ 

seperti kelenjar yang terletak di perut kiri atas. 

 

 

 

 



Analisis Data 

 Data yang terkumpul ditabulasi dan dihitung menggunakan arithmatc 

mean, (mean ± Standard deviation), dan nilai  persentase menurut nilai kategori 

datanya. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap bobot isi rongga 

dada domba ekor gemuk dianalisis dengan menggunakan t-test (Steel and Torrie, 

1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian di lakukan di RPH Majeluk dan Laboratorium Ternak Potong 

dan Kerja  pada bulan September - oktober 2017, penelitian ini menggunakan 6 

domba yang terdiri dari 3 domba jantan dan betina dengan umur ternak yang di 

potong dalam penelitian ini berumur sekitar 1-1,5 tahun. 

Tabel 1 :Rata-rata bobot potong dan bobot isi rongga dada domba jantan 

dan betina. 

 

Variabel 

Perlakuan 

Betina Jantan 

Berat (kg) Persentase (%) Berat (kg) Persentase (%) 

Bobot Potong 26,26±2,02 - 28,37±2,09 - 

Bobot Trachea 0,10±0,01 0,38 0,14±0,05 0,49 

Bobot Hati 0,44±0,13 
a 

1,67  0,31±0,03 
b 

1,09  

Bobot Jantung 0,11±0,01 0,41 0,09±0,01 0,31 

Bobot Paru-paru 0,30±0,08 1,14 0,17±0,03 0,59 

Bobot Limpha 0,06±0,03 
a 

0,22  0,16±0,21 
b 

0,56  

- Data diolah pada tahun 2018 

- Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan 

yang nyata (p<0,05) 

 

 

 

 

 



Bobot potong 

Berdasarkan hasil analisis bobot potong domba jantan dan betina 

menunjukan hasil tidak berbeda nyata (p>0,05) dengan rata-rata  untuk domba 

jantan dengan bobot potong 28,37±2,09 kg sedangkan domba betina 26,26±2,02 

kg. Perbedaan rata-rata bobot potong domba jantan dan betina di pengaruhi oleh 

faktor genetik dan lingkungan seperti pakan, umur, jenis kelamin, bangsa, hormon 

dan kesehatan. 

Bobot Trachea 

Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata bobot trachea domba jantan  

0,14 ± 0,05 kg dengan persentase 0,49% dari bobot potong dan domba betina 0,10 

± 0,01 kg dengan persentase 0,38%. Berdasarkan analisis uji t-test antara domba 

jantan dan betina tidak berbeda nyata terhadap bobot trachea (p>0,05). 

Bobot Hati 

Berdasarkan hasil penelitian bobot hati jantan dengan rata-rata 0,31±0,03 

kg dengan persentase 1,09 % dari bobot potong dan rata bobot hati domba betina 

0,44±0,13 kg dengan persentase 1,67% dari bobot potong. Berdasarkan hasil 

analisis uji t-test jantan dan betina berbeda nyata terhadap bobot hati (p<0,05). 

Penelitian ini hampir mendekati hasil penelitian Muyasaroh (2007), 

dengan persentase hati 1,78%, apabila di bandingkan dengan penelitian Koyuncu 

et al. (2006), persentase hati lebih kecil dari penelitian ini yaitu sebesar 2,69%. 

Hal ini disebabkan oleh perbedaan bobot potong sehingga menyebabkan 

persentase hati pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Muyasaroh (2007) 

dan penelitian Koyuncu et al. (2006). 



Bobot Jantung 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata bobot jantung 

domba jantan 0,09±0,01 kg dengan persentase 0,31% dari bobot potong dan 

domba betina 0,11±0,01 kg dengan persentase 0,41%. Menunjukan bahwa tidak 

berbeda nyata antara domba jantan dan betina terhadap bobot jantung (P>0,05). 

Penelitian ini hampir mendekati dari hasil penelitian Suparyanto (2002) dengan 

persentase jantung 0,42%.  

Bobot Paru-paru 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata (p>0,05) antara 

bobot paru-paru domba jantan dengan rata-rata (0,17±0,03) kg dan domba betina 

(0,30±0,08) kg. 

  Persentase paru-paru domba jantan adalah 0,59% dari bobot potong dan 

persentase paru-paru domba betina adalah 1,14%, dari bobot potong, hasil 

penelitian ini lebih kecil dari hasil penelitian Koyuncu et al. (2006) dengan 

persentase paru-paru 1,67%. 

Bobot Limpha 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa bobot limpha jantan 

dengan rata-rata 0,16±0,21 kg  dengan persentase 0,56% dari bobot potong dan 

bobot limpha betina 0,06±0,03 kg dengan persentase 0,22% dari bobot potong. 

Hasil analisis uji t-test domba jantan dan betina berbeda nyata terhadap bobot 

limpha (p<0,05). 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis domba ekor gemuk jantan dan betina 

menunjukan perbedan tidak nyata (p>0,05) terhadap bobot potong, bobot trachea, 

bobot jantung, dan bobot paru-paru, sedangkan untuk bobot hati dan limpha 

menghasilkan perbedaan nyata (p<0,05) . 

Saran 

Diharapkan untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang bobot isi rongga 

dada pada domba ekor gemuk jantan dan betina dengan menggunakan variabel 

lebih banyak. 
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