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PENGARUH BOBOT POTONG TERHADAP BOBOT KARKAS DAN 

PERSENTASE KARKAS SAPI BALI YANG DIPELIHARA  

SECARA TRADISIONAL 

 

INTISARI 

Oleh 

SAHIRATUL SA’ADAH 

B1D 013 228 

 

 

  Penelitian pengaruh bobot potong terhadap bobot karkas dan persentase 

karkas sapi Bali yang dipelihara secara tradisional dilaksanakan pada bulan 

September-Oktober 2017 di Rumah Potong Hewan (RPH) Gubug Mamben 

Sekarbela Mataram. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bobot potong, bobot 

karkas, persentase karkas dan pengaruh bobot potong terhadap bobot karkas dan 

persentase karkas. Jumlah sampel yang digunakan 20 ekor sapi Bali bobot potong 

rendah (200 kg – 250 kg) umur  1-2,5 tahun (I1 dan I2) 10 ekor dan bobot potong 

tinggi (251 kg – 300 kg) umur 1,5-3,5 tahun (I1, I2 dan I3) 10 ekor. Variabel yang 

diamati yaitu bobot potong, bobot karkas dan persentase karkas. Data yang 

terkumpul dilakukan secara deskriptif menggunakan (Arithmatic Mean ± 

Standard Deviation). Untuk mengetahui pengaruh bobot potong terhadap bobot 

karkas dan persentase karkas digunakan Uji t (Steel dan Torrie, 1993). Hasil 

penelitian rata-rata bobot potong rendah 215,85 kg menghasilkan bobot karkas 

107,40 kg dengan persentase karkas 49,70 % dan rata-rata bobot potong tinggi 

280,35 kg menghasilkan bobot karkas 142,43 kg dengan persentase karkas 50,78 

%. Hasil analisis t-test dari kedua kelompok bobot potong, tidak berbeda nyata 

pada bobot karkas (P>0,05) dan berbeda nyata pada persentase karkas (P<0,05). 

 

Kata Kunci : Sapi Bali, Bobot Potong, Bobot Karkas dan Persentase karkas  
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EFFECT OF SLAUGHTER WEIGHT ON CARCASS WEIGHT AND 

CARCASS PERCENTAGE OF BALI CATTLE WHICH IS 

TRADITIONALLY MAINTAINED 

 

 

ABSTRACT 

By 

SAHIRATUL SA’ADAH 

B1D 013 228 

 

 

 Research of effect of slaughter weight on carcass weight and carcass 

percentage of Bali cattle which is traditionally maintained in September-October 

2017 at Slaughter house Gubug Mamben Sekarbela Mataram. Aims to determine 

slaughter weight, carcass weight, carcass percentage and effect of slaughter 

weight on carcass weight and carcass percentage. Number of samples used 20 

calves low slaughter weight (200 kg - 250 kg) age 1-2.5 year old (I1 and I2) 10 

head and high slaughter weight (251 kg - 300 kg) age 1.5-3.5 year old (I1, I2 and 

I3) 10 head. Variable observed that the slaughter weight, carcass weight and 

carcass percentage. Data collected were is done descriptively using (Arithmatic 

Mean ± Standard Deviation). To know effect of slaughter weight on carcass 

weight and carcass percentage used t-test (Steel and Torrie, 1993). The result of 

research Low slaughter weight 215.85 kg yield carcass weight 107.40 kg with 

carcass percentage 49.70 % and high slaughter weight 280.35 kg yield carcass 

weight 142.43 kg with carcass percentage 50.78 %. The result of t-test analysis 

from two groups of slaughter weight was not significantly different on carcass 

weight (P>0.05) and significantly different on carcass percentage (P<0.05). 
 

Keywords : Bali Cattle, Slaughter Weight, Carcass Weight and Carcass 

Percentage  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian 

khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Dalam usaha 

pembangunan tersebut diperlukan perencanaan yang matang sehingga tujuan dan 

pelaksanaannya dapat dicapai secara optimal. Pembangunan sub sektor peternakan 

diprioritaskan untuk meningkatkan populasi ternak dan produksi daging guna 

mencapai swasembada pangan asal protein hewani, penyediaan bahan baku 

industri dan ekspor serta meningkatkan taraf hidup petani peternak.  

Populasi sapi potong di Indonesia tahun 2015 mencapai 15.419.718 ekor 

dan pada tahun 2016 populasi sapi potong mengalami peningkatan yaitu mencapai 

16.004.097 ekor. Angka sementara untuk populasi sapi potong pada tahun 2017 

mencapai 16.599.247 ekor, maka pertumbuhan populasi sapi potong tahun 2016 

hingga 2017 mencapai 3,72 % (Ditjen PKH, 2017). 

Ternak sapi khususnya sapi Bali adalah penghasil daging yang potensial, 

salah satu komoditi yang bernilai tinggi, sumber protein dan mengandung bahan 

gizi yang relatif seimbang antara satu dengan lainnya serta sangat berguna bagi 

pertumbuhan manusia. Sapi Bali termasuk jenis ternak asli Indonesia yang 

tergolong kedalam tipe potong dan kerja dan menjadi ternak unggulan di Nusa 

Tenggara Barat yang dikenal sebagai gudang ternak sapi Bali. 

Kebutuhan permintaan daging secara nasional semakin meningkat seiring 

dangan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pembangunan pendidikan 

yang lebih maju, kesadaran kebutuhan nutrisi asal ternak semakin meningkat, 
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sehingga menyebabkan pemotongan sapi dari berbagai bangsa juga semakin 

meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Suswono, 2009).  

Kebutuhan daging sapi didalam negeri belum mampu terpenuhi oleh 

peternak di Indonesia sebagai produsen lokal. BPS (2017) menyatakan, jumlah 

produksi daging sapi nasional tahun 2015 sebesar 446.180 ton, kemudian di tahun 

2016 meningkat sebesar 457.275 ton dan kembali mengalami peningkatan pada 

tahun 2017 sebesar 468.369 ton. Produksi dan kebutuhan konsumen daging di 

Indonesia belum tercukupi, kondisi ini yang menyebabkan Indonesia melakukan 

impor ternak sapi maupun daging sapi. 

Penurunan bobot karkas, persentase karkas maupun daging yang 

dihasilkan ternak sapi Bali merupakan salah satu permasalahan yang sering 

dihadapi peternak. Diduga bobot potong merupakan salah satu penyebab 

penurunan bobot karkas dan persentase karkas, karena 50 % bobot karkas adalah 

dari bobot potong, sehingga dilakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh 

bobot potong terhadap bobot karkas dan persentase karkas sapi Bali yang 

dipelihara secara tradisional dan dilakukan pula penelitian untuk mengetahui 

bobot potong, bobot karkas dan persentase karkas sapi Bali yang dipotong di 

Rumah Potong Hewan (RPH) Gubug Mamben Sekarbela Mataram.  

Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaruh bobot 

potong terhadap bobot karkas dan persentase karkas sapi Bali yang dipelihara 

secara tradisional. 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh bobot potong 

terhadap bobot karkas dan persentase karkas sapi Bali yang dipelihara secara 

tradisional.  

Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini, yaitu memberikan informasi pada masyarakat 

tentang bobot potong, bobot karkas dan persentase karkas sapi Bali yang 

dipelihara secara tradisional. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) Gubug 

Mamben Sekarbela Mataram. Penelitian dilaksanakan pada bulan September-

Oktober 2017 pada pagi hari pukul 03.00 WITA. 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini ialah sapi Bali jantan (bobot 

potong rendah dan bobot potong tinggi) berjumlah 20 ekor, sapi Bali bobot 

potong rendah 200 kg – 250 kg umur 1-2,5 tahun (I1 dan I2) 10 ekor dan sapi Bali 

bobot potong tinggi 251 kg – 300 kg umur 1,5-3,5 tahun (I1, I2 dan I3) 10 ekor. 

Alat Penelitian 

  Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Timbangan digital merk CAS kapasitas 60 kg kepekaan 0,1 kg untuk 

menimbang karkas. 

2. Timbangan merk CAS kapasitas 1000 kg kepekaan 0,5 kg untuk menimbang 

bobot potong ternak. 
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3. Seperangkat alat potong. 

Metode Penelitian 

Proses sebelum melakukan pemotongan sapi Bali sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dilakukan pemotongan untuk melihat    

kelayakan sapi untuk dipotong (pemeriksaan antemortem). 

Proses Pemotongan sapi Bali sebagai berikut : 

1. Sebelum dilakukan penyembelihan, sapi ditimbang menggunakan timbangan 

merk cas kapasitas 1000 kg untuk mendapatkan bobot potong. 

2. Penyembelihan sapi dilakukan secara tradisional dengan cara mengikat salah 

satu kaki atau keempat kaki sapi dan merebahkannya. Tapi pengikatan keempat 

kaki jarang dilakukan. Setelah rebah, selanjutnya disembelih. 

3. Persiapan selanjutnya adalah memberikan celah antara leher dan lantai dengan 

meletakan wadah yang terbuat dari kayu untuk menampung darah pada bagian 

bawah leher ternak untuk selanjutnya dilakukan penyembelihan. 

4. Proses penyembelihan sapi dilakukan secara halal menurut ajaran agama Islam 

dengan menggunakan pisau tajam memutuskan arteri carotis, vena jugularis 

dan esophagus (Soeparno, 1994). 

5. Selanjutnya dilakukan pengulitan, eviscerasi (pengeluaran jeroan) dan 

pengkarkasan (dressing). Kemudian karkas dipotong menjadi empat bagian 

untuk selanjutnya ditimbang satu per satu menggunakan timbangan merk cas 

kapasitas 60 kg. 

Variabel yang Diamati 

Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Bobot potong. 

Bobot potong merupakan bobot aktual sapi sesaat sebelum dilakukan 

pemotongan dan dinyatakan dalam satuan kilogram (Boggs dan Merkel, 

1984). 

2. Bobot karkas. 

     Karkas sapi adalah bagian tubuh hasil pemotongan setelah dikurangi 

darah, kepala, keempat kaki pada bagian bawah (mulai dari carpus dan 

tarsus), kulit, saluran pencernaan, usus, urine, jantung, tenggorokan, paru-

paru, limpa, hati dan jaringan-jaringan lemak yang melekat pada bagian 

tubuh. Bobot karkas diperoleh dengan cara menimbang karkas 

menggunakan timbangan gantung menghasilkan bobot karkas dalam 

satuan kilogram (Soeparno, 1994). 

3. Persentase karkas. 

Persentase karkas diperoleh dari bobot karkas dibagi dengan bobot potong 

ternak sapi dikalikan dengan 100 %. Persentase Karkas = (Bobot 

Karkas)/(Bobot Potong) x 100 % (Soeparno, 1994). 

 

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 =   
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Keterangan : 

t-hitung = Nilai t 

  = Rata-Rata 

N  = Jumlah Data 

Std  = Standar Deviasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini hasil penelitian terhadap rata-rata bobot karkas dan persentase 

karkas sapi Bali yang dipelihara secara tradisional terhadap bobot potong yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata bobot potong, bobot karkas dan persentase karkas sapi Bali 

pada kelompok bobot potong berbeda. 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

Keterangan : - Bobot potong rendah 200-250 kg 

- Bobot potong tinggi 251-300 kg 

- Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan 

terdapat perbedaan nyata (P<0,05) 

 

Bobot Potong 

Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata bobot potong 

rendah menghasilkan bobot potong 215,85 kg dan rata-rata bobot potong tinggi 

menghasilkan bobot potong 280,35 kg. Hasil perhitungan rata-rata dan standar 

Variabel 
        Kelompok Bobot Potong   

Rendah  Tinggi  

Bobot Potong (kg) 

Bobot Karkas (kg) 

Persentase Karkas (%) 

215,85 ± 16,46 

107,40 ± 10,19
a
 

49,70 ± 1,23
a
 

280,35 ± 18,75 

142,43 ± 12,31
a
 

50,78 ± 1,98
b
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deviasi menunjukkan bobot potong tinggi lebih berat dibandingkan bobot potong 

rendah.  

Bobot Karkas 

Bobot karkas merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 

penilaian karkas. Rataan bobot karkas dapat dilihat pada Tabel 1 yaitu pada bobot 

potong rendah menghasilkan rataan bobot karkas 107,40 kg dan bobot potong 

tinggi menghasilkan rataan bobot karkas 142,43 kg. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa bobot potong pada kelompok yang berbeda tidak berpengaruh terhadap 

bobot karkas (P>0,05). Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilaporkan oleh Ninu (2017), bahwa kelompok bobot potong berbeda secara nyata 

mempengaruhi bobot karkas panas, bobot potong <190 kg menghasilkan rataan 

bobot karkas panas 105,83 kg, bobot potong 191-220 kg menghasilkan rataan 

bobot karkas panas 108,78 kg dan bobot potong >220 kg menghasilkan rataan 

bobot karkas 133,75 kg. 

Persentase Karkas 

Tabel 1 menunjukan rataan persentase karkas sapi Bali pada kelompok 

bobot potong berbeda, yaitu bobot karkas rendah menghasilkan rataan persentase 

karkas sebesar 49,70 % dan bobot karkas tinggi menghasilkan rataan persentase 

karkas sebesar 50,78 %. Berdasarkan hasil Uji t (Lampiran 4) menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) antara persentase karkas sapi Bali 

pada kelompok bobot potong yang berbeda. Walaupun rataan persentase karkas 

bobot potong tinggi memiliki nilai yang lebih besar, namun rataan persentase 

karkas kedua kelompok bobot potong tersebut sangat kecil perbedaannya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dapat disimpulkan bahwa bobot 

potong rendah 215,85 kg menghasilkan bobot karkas 107,40 kg dengan persentase 

karkas 49,70 % dan bobot potong tinggi 280,35 kg menghasilkan bobot karkas 

142,43 kg dengan persentase karkas 50,78 % dan Uji t yang dilakukan didapatkan 

hasil bobot karkas pada kelompok bobot potong berbeda adalah tidak berbeda 

nyata (P>0,05) dan persentase karkas pada kelompok bobot potong yang berbeda, 

berbeda nyata (P<0,05). 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh bobot potong 

terhadap bobot karkas dan persentase karkas sapi Bali yang dipelihara secara 

tradisional pada kelompok bobot potong sedang. 
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