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PRODUKSI KARKAS DOMBA EKOR GEMUK YANG DIPELIHARA
SECARA TRADISIONAL DI PULAU LOMBOK

INTISARI

Dwi Kurnia Hadi Saputra, Dr. Ir. Lalu Wira Pribadi, MP dan Ir. Rina
Andriati, MP Fakutas Peternakan Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berat dan persentase
komponen-komponen karkas (daging, tulang dan lemak) dan untuk mempelajari
perbedaan bobot dan persentase komponen-komponen karkas antara jantan dan
betina pada Domba Ekor Gemuk (DEG). Penelitian ini menggunakan 20 ekor
DEG, terdiri atas 10 jantan dan 10 betina. Variabel yang diteliti yaitu bobot karkas
dan berat komponen-komponen karkas (daging, tulang dan lemak). Data diolah
menggunakan Arithmatc Mean dan dianalisis menggunakan Uji t. Hasil penelitian
ini untuk produksi karkas yang diukur dari berat karkas domba jantan dan betina
adalah 13,29, 6,93, 3,02 dan 3,28 kg, berturut-turut untuk  bobot karkas, dan berat
komponen-komponen karkas yaitu daging, tulang, dan lemak. Persentase karkas
rata-rata dan komponen-komponennya diperoleh 48,46, 52,50, 22,79, dan 24,37 %
berturut-turut untuk karkas, komponen daging,  tulang, dan lemak. Perbedaan
jenis kelamin domba berpengaruh hanya terhadap komponen lemak karkas.

Kata Kunci : Domba Ekor Gemuk, Produksi Karkas, Komponen-Komponen
Karkas, Jenis Kelamin
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PRODUCTION OF CARCASSES OF FAT TAILED SHEEP
TRADITIONALLY MAINTAINED IN LOMBOK ISLAND

Dwi Kurnia Hadi Saputra, Dr. Ir. Lalu Wira Pribadi, MP dan Ir. Rina
Andriati, MP Faculty of Animal Husbandry

Mataram University

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the carcass component
(meat,bone,and fat) and to investigate the different in weight and percentage of
carcass components between males and females of Ekor Gemuk Sheep (DEG).
There were 20 DEG used in this study, consisting of each 10 males and females.
Variables examined were carcass weight and weight of carcass component (meat,
bone, and fat). The data is processed using mean arithmetic and analyzed using t.
Test. The result of this study for carcass production measured by carcass weight
of males and females were 13.29, 6.93, 3.02 and 3.28 kg, respectively for carcass
components namely meat, bone, carcass percentage fat avarage and componens
were obtained 48.46, 52.50, 22.79, and 24.37% respectively for carcass, meat,
bone, and fat components. Difference in sex of sheep affects only the components
of carcass fat.

Key words: Fat tail sheep, carcass production, carcass components, sex.
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PENDAHULUAN

Domba merupakan ternak ruminansia kecil yang banyak dipelihara oleh

peternak di Indonesia. Sistem pemeliharaan yang masih tradisional menyebabkan

produktivitas ternak domba rendah. (Devendra dan McLeroy, 1982).

Domba Ekor Gemuk (DEG) menyebar di seluruh Indonesia 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. Induk domba dapat

melahirkan anak satu sampai dengan empat ekor setiap kelahiran, sehingga domba

dikelompokkan ke dalam hewan politokus (Devendra dan Mcleroy 1982).

Tingginya pontesi produksi pada ternak domba mengindikasikan bahwa

ternak domba memberikan andil yang cukup besar terhadap persedian daging

untuk konsumsi bagi masyarakat Indonesia. Disamping itu ternak domba

merupakan ternak ruminansia kecil yang memberikan sumbangan yang cukup

tinggi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejehteraan masyarakat khususnya

pedesaan. Domba Lokal memiliki beberapa keunggulan diantaranya kemampuan

melahirkan anak kembar (1,77 ekor per induk) pada Domba Priangan (Inounu,

dkk.,1998), 1,6 Domba Ekor Gemuk (Noor,2001), dan umur dewasa kelamin

cepat dan beranak sepanjang tahun.

Daging adalah bagian yang sudah tidak mengandung tulang, sedangkan

karkas adalah daging yang belum dipisahkan dari tulang atau kerangkanya.

Karkas juga diartikan sebagai ternak setelah mengalami pemotongan, pengkulitan,

dibersihkan dari jerohan, kepala, ekor dan kaki. Produksi karkas adalah suatu

kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna karkas (daging, tulang, dan
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lemak) sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi karkas di antaranya bangsa, jenis

kelamin, umur, bobot potong disamping faktor nutrisi (Berg dan Butterfield,

1978).

Jenis kelamin adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produksi

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

sekaligus mempengaruhi pertumbuhan maupun persentase karkas ternak. 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.

Atas dasar pemikiran ini, maka dilakukan penelitian untuk melihat

pengaruh jenis kelamin terhadap produksi karkas, dengan judul “Produksi Karkas

Domba Ekor Gemuk yang di Pelihara secara Tradisional di Pulau Lombok”.
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MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan 20 ekor Domba Ekor Gemuk (DEG) yang

terdiri dari 10 ekor jantan dan 10 ekor betina.

Cara Penelitian

Menimbang ternak yang sudah dipilih, untuk mendapatkan data bobot

hidup ternak, menimbang ternak yang sudah dipuasakan, untuk mendapatkan data

bobot potong, melakukan penyembelihan ternak domba secara berurutan,

menguliti, memisahkan bagian kepala, kaki depan dan belakang, isi rongga dada

dan isi rongga perut dikeluarkan kecuali ginjal serta ekor, menimbang karkas,

memisahkan komponen-komponen karkas domba yang terdiri dari daging, tulang

dan lemak.

Analisis Data

Data yang terkumpul dikelompokkan menurut jenis kelamin domba

kemudian untuk mempelajari ada atau tidaknya perbedaan antara jantan dan

betina, diolah secara deskriptif menggunakan Arithamatic mean (Mean ± Standar

Deviation). Perbedaan komposisi fisik dan berat komponen karkas Domba Ekor

Gemuk pada jenis kelamin yang berbeda dianalisis menggunakan t-Test yang

dioperasikan menggunakan program komputer SPSS 2013.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel-variabel yang telah diamati,

dikemukakan pada Tabel 1. Rata-rata dan persentase bobot hidup, bobot potong,

bobot karkas, berat komponen-komponen karkas domba jantan dan betina dapat

dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Bobot potong, persentase karkas dan persentase komponen-komponen
karkas pada Domba Ekor Gemuk jantan dan betina.

Parameter Jenis Kelamin
Jantan Betina

Berat
(kg)

Persentase
(%)

Berat
(kg)

Persentase
(%)

Bobot hidup 29,55±1,12 - 28,04±1,14 -
Bobot potong 28,37±1,63a 96,00 26,26±1,30a 93,64
Bobot karkas 14,61±1,65a 51,40 11,97±0,98a 45,53
Daging 7,49±0,45a 51,58 6,37±0,26a 53,43
Tulang 3,29±0,39a 22,62 2,76±0,55a 22,96
Lemak 3,77±1,02a 25,42 2,80±0,50b 23,32
Keterangan: superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan P<0,05

4.1 Bobot potong

Berdasarkan Tabel 1 bobot potong rata-rata dari DEG yang dipelihara

secara tradisional di peternakan Majeluk sebesar 27,32 kg dan persentase 94,82

%. Bobot potong domba jantan sebesar 28,37 kg, sedangkan bobot potong domba

betina sebesar 26,26 kg, hasil analisis Uji t menunjukkan tidak berbeda (P>0,05)

terhadap bobot potong. Hasil ini mendekati penelitian dari (Sunarlim dan

Usmiati., 2006) yang menyatakan bobot potong sebesar 25,80 kg dan juga

mendekati penelitian dari (Aslimah dkk., 2014) yang menggunakan domba lokal

garut dengan bobot potong sebesar 21,92 kg, tetapi hasil ini lebih tinggi dari

penelitian (Purbowati dkk., 2005), bobot potong rata-rata domba lokal yang

diberikan pakan hijauan sebesar 17,99 kg dan persentase 44,29%.
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Hasil ini lebih rendah dari penelitian (Ekiz dkk., 2009) yang menggunakan

domba merino dengan rata-rata bobot potong 41,60 kg. Bobot potong ternak

domba dipengaruhi oleh hormon androgen pada ternak domba jantan  sedangkan

pada ternak domba betina tidak memiliki hormon androgen, sehingga ternak

domba jantan lebih tinggi bobot potongnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Kay dan Housseman., 1997) melaporkan

bahwa hormon androgen pada hewan jantan dapat merangsang pertumbuhan

sehingga ternak jantan lebih besar dibandingkan dengan ternak betina. (Soeparno.,

1994) melaporkan bahwa semakin tinggi bobot potong atau bobot hidup yang

dihasilkan maka diharapkan semakin besar pula bagian daging yang 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).

4.2 Bobot Karkas

Berdasarkan Tabel 1 bobot karkas rata-rata dari DEG yang dipelihara

secara tradisional di peternakan Majeluk sebesar 13,29 kg dengan persentase

sebesar 48,46 %. Bobot karkas domba jantan sebesar 14,61 kg, sedangkan bobot

karkas domba betina sebesar 11,97 kg, hasil analisis Uji t menunjukkan tidak

berbeda (P>0,05), terhadap bobot karkas.

Hasil ini mendekati penelitian dari (Sunarlim dan Setiyanto., 2005) yang

menggunakan domba lokal jantan dengan pakan campuran tepung gaplek (20%)

dan konsentrat (80%) yang diberikan sebanyak 3% dari bobot badan dengan

konsumsi hijauan, bobot karkas domba lokal jantan pada umur satu tahun adalah
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12,53 kg dan persentase karkasnya adalah 44,18%, sedangkan ternak domba

betina memiliki bobot karkas 11,7 kg, persentase karkasnya 43,01 %.

4.3 Berat Daging

Berdasarkan Tabel 1 berat daging rata-rata dari DEG yang dipelihara

secara tradisional di peternakan Majeluk sebesar 6,93 kg dan persentase daging

52,50 %. Berat daging domba jantan sebesar 7,49 kg, sedangkan berat daging

domba betina sebesar 6,37 kg, hasil analisis Uji t menunjukkan tidak berbeda

(P>0,05), terhadap berat daging.

Hasil ini lebih tinggi dari penelitian (Satriawan., 2011) yang menggunakan

domba lokal jantan umur 18 bulan dengan berat daging sebesar 2.34 kg. Menurut

(Muzarmis., 1982) daging domba memiliki serat yang lebih halus dibandingkan

dengan daging lainnya, jaringannya sangat padat, berwarna merah muda,

konsitensinya cukup tinggi, lemaknya terdapat di bawah kulit yaitu antara otot dan

kulit, dagingnya sedikit berbau amonial.

4.4 Berat Tulang

Berdasarkan Tabel 1 berat tulang DEG yang dipelihara secara tradisional

di peternakan Majeluk sebesar 3,03 kg dan persentase 22,79 %. Berat tulang

domba jantan sebesar 3,29 kg, sedangkan berat tulang domba betina sebesar 2,76

kg, hasil analisis Uji t menunjukkan tidak berbeda (P>0,05), terhadap berat tulang.

Hasil ini lebih rendah dari penelitian (Sumira., 2010) yang menggunakan

domba jantan lokal umur 16 bulan dengan rataan berat tulang sebesar 8,63 kg dan

persentase 29,21 %. Menurut (Soeparno., 2005), tulang sebagai kerangka tubuh

merupakan komponen yang tumbuh dan berkembang paling dini kemudian

disusul oleh daging dan yang paling akhir jaringan lemak.
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4.5 Berat Lemak

Berdasarkan Tabel 1 berat lemak rata-rata dari DEG yang dipelihara secara

tradisional di peternakan Majeluk sebesar 3,29 kg dan persentase lemak 24,37 %.

Berat lemak domba jantan sebesar 3,77 kg, sedangkan berat lemak domba betina

sebesar 2,80 kg, hasil analisis Uji t menunjukkan berbeda nyata (P<0,05),

terhadap berat lemak.

Hasil ini mendekati penelitian dari (Sumira., 2010) yang menggunakan

domba lokal jantan umur 16 bulan dengan rataan bobot lemak sebesar 2,63 kg dan

persentase 21,15 %, tetapi lebih tinggi dari yang dilaporkan (Anggorodi., 1994),

dengan rata-rata berat lemak sebesar 1,14 kg dan persentase lemak sebesar 9,66%.

Lemak merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori

paling tinggi. Lemak mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda, pertumbuhan

lemak sangat lambat, tetapi pada saat fase penggemukan, pertumbuhannya

meningkat dan cepat (Berg dan Butterfield, 1978).

Penelitian dari (Parakkasi., 1999) juga menyatakan pertumbuhan lemak

pada awalnya lamban, segera diikuti oleh pertumbuhannya yang cepat bahkan

lebih cepat dari pada kedua jaringan yang lain (daging dan tulang). Faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan perlemakan pada karkas yaitu komposisi pakan yang

diberikan, faktor genetik ternak atau keterkaitan antara kedua faktor tersebut

(Leat, 1976).
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KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan kesimpulan

sebagai berikut :

Produksi karkas pada Domba Ekor Gemuk (DEG) yang dipelihara secara

tradisional di Pulau Lombok diukur dari berat karkas domba jantan dan betina

adalah 13,29, 6,93, 3,02 dan 3,28 kg, berturut-turut untuk bobot karkas, dan berat

komponen-komponen karkas yaitu daging, tulang, dan lemak. Persentase rata-rata

produksi karkas pada Domba Ekor Gemuk berturut-turut, 48,46, 52,50, 22,79, dan

24,37 % untuk persentase karkas, persentase daging, persentase tulang, dan

persentase lemak.

Terdapat perbedaan berat komponen lemak dari karkas antara Domba Ekor

Gemuk (DEG) jantan dan betina yang dipelihara secara tradisional di Pulau

Lombok.
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