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BOBOT  NON KARKAS BAGIAN LUAR PADA DOMBA EKOR 

GEMUK JANTAN DAN BETINA YANG DIPELIHARA 

SECARA TRADISIONAL DI LOMBOK 

 

INTISARI 

 

Oleh 

 

NURSAIDAH 

B1D013197 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan bobot non karkas bagian luar 

pada Domba Ekor Gemuk ( DEG ) jantan dan  betina yang  dipelihara secara 

tradisional di Lombok. Penelitian menggunakan 6 ekor domba ekor gemuk yang 

terdiri dari 3 ekor jantan dan 3 ekor betina. Variabel yang diamati meliputi  bobot 

potong, bobot kepala, bobot darah, bobot kulit, bobot kaki depan, bobot kaki 

belakang dan bobot ekor. Data rata-rata dan standar deviasi yang didapat 

kemudian dianalisis menggunakan Uji t. Hasil penelitian pada Domba Ekor 

Gemuk jantan pada bobot potong, bobot kepala, bobot darah, bobot kulit, bobot 

kaki depan, bobot kaki belakang dan bobot ekor berturut- turut: 28,37±2,09 kg; 

1,84±0,21 kg; 0,80±0,09 kg; 3,01±0,22 kg; 0,29±0,02 kg; 0,31±0,17 kg dan 

0,97±0,82 kg. Sedangkan pada domba betina pada bobot potong, bobot kepala, 

bobot darah, bobot kulit, bobot kaki depan, bobot kaki belakang dan bobot ekor 

berturut- turut: 26,26±2,02 kg; 1,56±0,16 kg; 1,16±0,18 kg; 2,06±0,10 kg; 

0,27±0,08 kg; 0,28±0,01 kg dan 0,39±0,01 kg. Jenis kelamin berpengaruh 

(P<0,05) pada bobot potong, bobot kepala, bobot darah, bobot kaki depan dan 

bobot ekor. 

Kata Kunci : Non karkas, Domba Ekor Gemuk ( DEG ) 
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THE WEIGHT OF THE OUTER PART NON-CARCASS FAT-TAILED 

SHEEP MALE AND FEMALE TRADITIONALL 

NATURED IN LOMBOK 

 

ABSTRACT 

 

By 

 

NURSAIDAH 

B1D 013 197 

  

 

The aim’s of study are to investigate the difference weight of the outer part non-

carcass of fat- tailed sheep (DEG) between male and female of Lombok. There 

were 6 head’s of fat-tailed sheep (DEG) that consisted of each 3 head’s male ad 

female fat-tailed sheep. Variable’s such as slaughter weight, head weight, skin 

weight, weight of metacarpal, weight of metatarsal and weight of tail. Data mean 

and standard deviation were analysed by using t-test. The result of this study in 

male of fat tail sheep to slaughter weight, head weight, blood weight, skin weight, 

weight of metacarpal, weight of metatarsal and weight of tail were: 28,37±2,09; 

kg, 1,84±0,21 kg; 0,80±0,09 kg; 3,01±0,22 kg; 0,29±0,02 kg; 0,31±0,17 kg and 

0,97±0,82 kg respectively. While of the female of fat-tailed sheep to slaughter 

weight, head weight, blood weight, skin weight, weight of metacarpal, weight of 

metatarsal and weight of tail were: 26,26±2,02 kg; 1,56±0,16 kg; 1,16±0,18 kg; 

2,06±0,10 kg; 0,27±0,08 kg; 0,28±0,01 kg and 0,39±0,01 kg respectively. The 

different sex were effected (P<0,05) on the slaughter weight, head weight, blood 

weight, weight of metacarpal and weight of tail. 

 

Key-words : Non- carcass, fat-tailed sheep  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Domba merupakan salah satu komoditi ternak yang ikut berperan dalam 

memenuhi kebutuhan daging dan dapat dikembangkan sebagai produk unggulan 

disektor peternakan. Terdapat beberapa aspek yang menjadi keunggulan ternak 

domba, yaitu: ternak domba dapat berkembang biak dengan cepat, mudah 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan dagingnya relatif digemari oleh 

masyarakat luas. Ternak domba harus ditingkatkan produktivitasnya agar dapat 

memenuhi permintaan konsumsi daging yang semakin meningkat (Sugeng, 1991). 

Domba Ekor Gemuk (DEG) di seluruh Indonesia mulai dari Jawa Timur 

sampai dengan kawasan Timur Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat. DEG 

bersifat prolifik sehingga sangat berpeluang untuk menghasilkan anak lebih dari 

satu setiap kelahiran. Umumnya DEG yang ada di Pulau Lombok tingkat 

kesuburannya beragam dapat  beranak satu sampai dengan empat ekor setiap 

kelahiran (Devendra dan McLeroy 1982).  

Secara umum domba memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

agroekosistem yang ada dan mampu mengkonversi pakan yang berkualitas rendah 

menjadi daging yang bergizi tinggi. Ternak domba lebih banyak dipelihara dalam 

kandang dan digembalakan dan hidup berkelompok (Batubara et al., 2004).  

Produk utama dari ternak domba adalah karkasnya. Hasil ikutan dari 

proses mendapatkan karkas adalah bagian non karkas yang utamanya meliputi 

kulit, kepala, kaki maupun jeroan. Bagian non karkas ini masih mempunyai nilai 

ekonomi yang cukup tinggi (Herman, 2005). Non karkas sendiri terdiri dari bagian 

yang layak dimakan (edible portion) dan tidak layak dimakan (inedible portion). 
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Baihaqi dan Herman (2012) menyatakan domba ekor gemuk yang dipotong pada 

bobot dewasa mempunyai komponen non-karkas antara 44.8 - 46.4% dari bobot 

potongnya. Non karkas yang tidak layak dimakan banyak dimanfaatkan menjadi 

barang ekonomi tinggi, sedangkan bagian yang dapat dimakan seperti jeroan 

sudah banyak digunakan sebagai bahan makanan karena bernilai gizi cukup tinggi 

dan harganya relatif murah. 

Keberhasilan usaha penggemukan domba dapat dinilai terutama dari 

produksi karkas, karena karkas merupakan bagian terbesar yang dapat dimakan 

(edible portion). Selain karkas, masih ada bagian non karkas yang juga dapat 

dimakan. Produksi edible portion, baik dari karkas maupun non karkas, dapat 

menggambarkan keberhasilan penggemukan domba karena menunjukkan 

produktivitas seekor ternak domba secara keseluruhan yang bernilai ekonomi 

tinggi (Lestari et al., 2005).  

Dari uraian tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang bobot 

non karkas bagian luar domba ekor  gemuk  jantan dan  betina yang  dipelihara 

secara tradisional di lombok. 

Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu apakah terdapat perbedaan 

bobot non karkas bagian luar domba ekor gemuk jantan dan betina yang 

dipelihara secara tradisional di Lombok. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan bobot non 

karkas bagian luar domba ekor gemuk jantan dan betina yang dipelihara secara 

tradisional di Lombok. 
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Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini, yaitu memberikan informasi pada 

masyarakat tentang bobot non karkas bagian luar domba ekor gemuk jantan dan 

betina yang dipelihara secara tradisional di Lombok. 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2017, 

bertempat di Rumah Potong Hewan Kambing Majeluk Lombok Barat. 

 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) ekor domba 

ekor gemuk (DEG) terdiri dari 3 ekor jantan dan 3 ekor  betina umur > 1-1,5 

tahun (I1) di peroleh dari peternakan rakyat yang ada di kantong-kantong produksi 

domba ekor gemuk yang ada di Lombok. 

Alat Penelitian 

Alat yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: Timbangan elektrik CAS 

kapasitas 60 kg dengan kepekaan 10 g untuk menimbang bobot badan dan karkas; 

timbangan elektrik  O’Hauss kapasitas 40 kg dengan kepekaan 5 g untuk 

menimbang non karkas serta seperangkat alat pemotongan, dan ember. 

Variabel yang diamati 

Adapun variabel yang diamati sebagai berikut : 

1. Bobot potong, diperoleh dari penimbangan ternak sesaat sebelum 

pemotongan setelah di puasakan selama 12 jam (Soeparno, 1994). 
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2. Bobot kepala, diperoleh dengan melakukan pemotongan leher dekat 

rahang bawah, sehingga pembuluh darah (Vena Jugularis dan Arteri 

carotis), trachea dan oeshopagus terpotong dengan sempurna kemudian di 

timbang bobotnya (kg) (Soeparno, 1994). 

3. Bobot darah, diperoleh dengan menampung darah pada saat pemotongan 

dan di timbang bobotnya (kg) (Soeparno, 1994). 

4. Bobot kulit, diperoleh dengan memisahkan kulit dari karkas dan di 

timbang bobotnya (kg) (Soeparno, 1994). 

5. Bobot kaki, diperoleh dengan memisahkan keempat kaki dari tubuh ternak 

pada bagian metakarpal dan metakarsal (kg) (Soeparno, 1994). 

6. Bobot ekor, diperoleh sesudah  melakukan  pemotongan karkas dan di 

timbang bobotnya (kg) (Soeparno, 1994). 

Metode Penelitian 

Pemotongan ternak domba dilakukan setelah dipuasakan selama 12 jam air 

minum tetap di berikan, sesaat sebelum pemotongan ternak domba ditimbang 

untuk mendapatkan bobot potong ( Herman 2005). Menurut Soeparno (1994) , 

pemotongan dilakukan dengan cara memotong bagian atas leher dekat rahang 

bawah atau persendian tulang atlas (occipito-atlantis), sampai semua pembuluh 

darah (Vena jugularis dan Arteri carotis), trachea dan oesophagus terpotong 

untuk mendapatkan pendarahan yang sempurna, kemudian darah yang keluar 

ditampung dan ditimbang sebagai darah tertampung. Sebelum dikuliti, domba 

digantung pada bagian tendon kaki belakang (Tendon Achilles) dan kemudian 

bagian kepala dan kaki depan dipisahkan dari tubuh domba. Kulit disayat dari 

anus sampai leher di bagian-bagian perut dan dada, kemudian dari arah kaki 
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belakang dan kaki depan menuju sayatan tadi. Kulit setelah dilepaskan, kemudian 

ditimbang sebagai bobot kulit. Kepala yang telah dilepaskan dari tubuh pada sendi 

occipito-atlantis, kemudian ditimbang sebagai bobot kepala. Setelah dikuliti, kaki 

belakang dipotong pada sendi tarso-metatarsal dan ditimbang bersama kaki depan 

yang dipotong pada sendi carpo-metacarpal sebagai bobot kaki.  

Analisis Data 

Data yang terkumpul diolah menggunakan program excel. Dilakukan 

secara deskriptif menggunakan rataan dan simpangan baku (Arithmatic Mean 

± Standard Deviation) dan dianalisis menggunakan Uji t (Steel dan Torrie, 

1993). Model matematis t-test adalah : 

t-hit =   

Keterangan : 

t-hitung = Nilai t 

 = Rata-Rata 

N = Jumlah Data 

Std = Standar Deviasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di Rumah Potong Hewan Kambing Majeluk pada 

bulan September – Oktober  2017. Hasil penelitian untuk bobot non karkas bagian 

luar pada Domba Ekor Gemuk yang dipelihara secara tradisional di Lombok dapat 

dilihat pada Tabel 1.   
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Tabel 1. Rata-rata Berat dan Persentase Bobot Non Karkas Domba Jantan dan 

Betina. 

 

Variabel 

Perlakuan 

Jantan Betina 

Berat 

(Kg)     

Persentase 

(%) 

Berat 

(Kg) 

Persentase 

(%) 

Bobot hidup  29,55±1,51 - 28,04±1,21 - 

Bobot potong 28,37 ± 2,09               96,01 26,26 ± 2,02                  
 

93,66 

Bobot kepala 1,84± 0,21
a
 6,21 1,56± 0,16

b
 5,57 

Bobot darah  0,80± 0,09
a
 2,69 1,16± 0,18

b
 4,13 

Bobot kulit  3,01± 0,22
a
 10,17 2,06± 0,10

a
 7,34 

Bobot kaki depan  0,29± 0,02
a
 0,96 0,27± 0,08

b
 0,95 

Bobot Kaki 

Belakang 

0,31± 0,17
a
 1,05 0,28± 0,01

a
 1,00 

Bobot ekor 0,97±0,82
a 

3,29 0,39±0,01
b 

1,37 

 Tulang  0,03±0,01
a 

2,74 0,04±0,00
b 

9,96 

 Daging 0,02±0,01
a 

2,23 0,03±0,00
b 

7,79 

 Lemak  0,92±0,80
a 

94,85 0,32±0,00
b 

82,25 

Jumlah Non Karkas 

Bagian Luar 

7,20±2,35 24,30 5,57±0,54 19,86 

Sumber :  Data diolah 2017 

Keterangan: Superkrip yang berbeda pada baris yang sama menyatakan berbeda    

nyata (P<0,05). 

 

Bobot Hidup 

  Berdasarkan Tabel 1 bobot hidup rata-rata domba jantan 29,55±1,51 kg 

dan betina 28,04±1,21 kg. Menurut penelitian Linda (1992), bobot hidup rata-rata 

kambing Lokal yaitu 12,71 kg lebih rendah dibandingkan dengan bobot hidup 
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pada penelitian ini. 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. 

Bobot Potong 

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata bobot potong untuk domba jantan sebesar 

28,37± 2,09 kg (96,01 %) dan domba betina sebesar 26,26± 2,02 kg (93,66 %). 

Rata-rata bobot potong yang diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan penelitian Meiaro (2008) dengan rata-rata bobot potong 

sebesar 17,83 kg. Begitu juga pada penelitian Alwi (2009) dengan rata-rata bobot 

potong sebesar 19,83 kg lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata bobot potong 

pada penelitian ini. Berdasarkan hasil Uji t, jenis kelamin berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap bobot potong domba ekor gemuk.  

 Bobot Kepala 

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata bobot kepala domba jantan sebesar 

1,84±0,21 kg (6,21%) sedangkan domba betina sebesar 1,56±0,16 kg (5,57 %). 

Rata-rata bobot kepala pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-

rata bobot kepala hasil penelitian Meiaro (2008) yaitu sebesar 1,33 kg. Persentase 

bobot kepala pada penelitian ini yaitu 6,19 % lebih rendah dibandingkan dengan 

hasil penelitian Muyasaroh (2007) dengan persentase 7,6 % dan penelitian 

Koyuncu et al., (2006) dengan persentase 7,9 %. Berdasarkan hasil uji t 

menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap bobot 

kepala domba ekor gemuk.  
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Bobot Darah 

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata bobot darah domba jantan sebesar 0,80± 

0,09 kg (2,69 %) sedangkan domba betina sebesar 1,16±0,18 kg (4,13 %). Hasil 

penelitian ini tidak berbeda nyata dengan hasil penelitian Julianto (2013) yaitu 

3,21 – 3,30 %. Berdasarkan analisis dengan Uji t menunjukkan bahwa jenis 

kelamin berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap bobot darah domba jantan dan 

betina. Pada penelitian ini darah tertampung lebih banyak jantan dari pada betina. 

Bobot Kulit 

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata bobot kulit domba jantan sebesar 3,01± 

0,22 kg (10,17 %), sedangkan domba betina sebesar 2,06± 0,31 kg (7,34 %). Hasil 

penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Meiaro (2008) 

yaitu 1,53 kg. Berdasarkan hasil Uji t yang telah dilakukan, jenis kelamin tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap bobot kulit pada domba ekor gemuk.     

Bobot Kaki Depan 

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata bobot kaki depan domba jantan sebesar 

0,29±0,02 kg (0,96 %) dan domba betina sebesar 0,27±0,01 kg (0,95 %). Julianto 

(2013) melaporkan rata-rata bobot kaki domba ekor tipis sebesar 0,92 kg lebih 

tinggi dibandingkan dengan rata-rata bobot kaki depan pada penelitian ini. 

Berdasarkan hasil Uji t, jenis kelamin berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kaki 

depan domba ekor gemuk pada penelitian ini. 

Bobot Kaki Belakang 

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata bobot kaki belakang domba jantan 

0,31±0,02 kg (1,05 %) dan domba betina 0,28± 0,01 kg (1,00 %). Rio (2014) 
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melaporkan rata-rata bobot kaki domba ekor tipis sebesar 0,38 kg lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata bobot kaki belakang pada penelitian ini. 

Berdasarkan analisis dengan Uji t, jenis kelamin tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap kaki belakang domba ekor gemuk pada penelitian ini. Pada 

penelitian ini domba yang digunakan memiliki umur yang relatif sama dan 

pemeliharaannya yang sama juga sehingga bobot kaki belakang  antara jantan dan 

betina yang dihasilkan tidak berbeda nyata. 

Bobot Ekor 

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata bobot ekor domba jantan sebesar 

0,97±0,82 kg (3,29 %) dan betina sebesar 0,39±0,01 kg (1,37 %). Bobot 

komponen tulang domba ekor gemuk jantan sebesar 0,03±0,01 kg (2,74 %), 

tulang betina 0,04±0,00 kg (9,96%). Sedangkan komponen daging domba jantan 

sebesar 0,03±0,01 kg (2,23 %) dan betina sebesar 0,03±0,00 kg (7,79 %). Bobot 

komponen lemak domba jantan sebesar 0,92±0,80 kg (94,85 %) dan betina 

0,32±0,00 kg (82,25 %). Hasil penelitian ini lebih rendah dari hasil penelitian 

Herman (2005) yaitu sebesar  2,28 %. 

Berdasarkan analisis dengan Uji t menunjukkan jenis kelamin berpengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap bobot ekor domba jantan dan betina. Bobot ekor jantan 

lebih besar dari pada betina karena lemak domba jantan lebih banyak 

dibandingkan dengan betina dan pertumbuhan tulang ekor domba jantan lebih 

lama berkembang dari pertumbuhan tulang ekor domba betina dan betina lebih 

cepat berhenti pertumbuhan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan kesimpulan 

yaitu bobot non karkas bagian luar pada domba ekor gemuk yang dipelihara 

secara tradisional yaitu kepala, darah, kulit, kaki depan, kaki belakang, ekor, 

komponen ekor, tulang, daging dan lemak,  berturut-turut untuk domba  jantan 

1,84; 0,80; 3,01; 0,29; 0,31; 0,97; 0,03; 0,02 dan 0,92 kg, kemudian untuk domba 

betina 1,56; 1,16; 2,06; 0,26; 0,28; 0,39; 0,04; 0,03; dan 0,32 kg.  

Persentase bobot non karkas bagian luar  yaitu kepala, darah, kulit,kaki 

depan, kaki belakang, ekor, komponen ekor, tulang, daging dan lemak  berturut-

turut untuk domba jantan 6,21; 2,69; 10,17; 0,96; 1,05; 3,29; 2,74; 2,23; dan 94,85 

% kemudian untuk domba betina 5,57; 4,13; 7,34; 0,95; 1,00; 1,37; 9,96; 7,79; 

dan 82,25 %. 

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

persentase beberapa komponen non-karkas ternak domba yang dipelihara secara 

tradisional di Lombok. Tetapi pada bobot kepala, bobot darah, bobot kaki depan, 

bobot ekor, dan komponen ekor tulang, daging, lemak dipengaruhi oleh jenis 

kelamin. 

Saran 

Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang bobot non karkas 

bagian luar Domba Ekor Gemuk jantan dan betina yang dipelihara secara 

tradisional di Lombok untuk mendapatkan hasil yang optimal sebagai bahan 

informasi bagi konsumen. 
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