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ABSTRACT 
 

 
CHEMICAL QUALITY  

OF MALE ETAWAH CROSSBRED AND  
CASTRATED BOER CROSSBRED GOAT MEAT 

 
 

 The aim of this study was to know the chemical quality (moisture, protein, 
fat, calcium, phosphorus) of male Etawah crossbred and castrated Boer crossbred 
goat meat. The result expected can be used as further information about the 
chemical quality of male Etawah crossbred and castrated Boer crossbred goat 
meat and as future researches. 
 The material of the research were loin meat, front and back thigh of male 
Etawah crossbred and castrated Boer crossbred goat, these meat parts were the 
fineground and 10 gram were taken for sample preparation. The result show that 
the different species of goat statiscally was no significant effect (P>0.05) on 
moisture, protein, fat, calcium and  phosphorus. The chemical quality of male 
Etawah crossbred and castrated Boer crossbred goat (moisture obtained from 
vacuum oven, fat from soxhlet, protein from semimicro kejldahl, calcium and 
phosphorus from Spectrophotometer) is (71,080%, 69,886%; 17,120%, 17,907%; 
8,358%, 8,981%; 13,846 mg/100g, 18,811mg/100g; 134,817mg/100g, 151,032mg/100g).  

The conclution is moisture content from male Etawah crossbred was 
higher than castrated Boer crossbred, but fat, protein, calcium, and phosphorus 
content castrated Boer crossbred were higher than castrated Boer crossbred. 
 
Key Word: male Etawah crossbred, castrated Boer crossbred, moisture, protein, 

fat, calcium, and phosphorus. 
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RINGKASAN 
 
 

KUALITAS KIMIA DAGING KAMBING  
PERANAKAN ETAWAH (PE) JANTAN DAN  

KAMBING PERANAKAN BOER (PB) KASTRASI 
 

 
  Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2006 di laboratorium 
Sumber Sekar dan laboratorium kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kimia daging kambing mana 
yang lebih baik antara kambing peranakan Etawah (PE) jantan dan kambing 
peranakan Boer (PB) kastrasi, ditinjau dari (kadar air, protein, lemak, dan 
kandungan fosfor (P) dan kalsium (Ca). 

Materi yang digunakan adalah daging bagian loin, paha depan dan 
belakang dari kambing PB kastrasi dan PE jantan umur 8 bulan. Variabel yang 
diamati adalah kadar air, lemak, protein, kalsium dan fosfor. Metode yang 
digunakan adalah metode eksperimental dengan analisa yang digunakan adalah uji 
t untuk kadar air, protein, lemak, kalsium dan fosfor.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kadar air daging kambing PB 
kastrasi berkisar antara 68,19-70,4%, sedangkan kadar air daging kambing PE 
jantan berkisar antara 70,33-72,13%, kadar lemak daging kambing PB kastrasi 
berkisar antara 9,68-9,36%, sedangkan kadar lemak daging kambing PE jantan 
berkisar antara 8,21-8,44%, kadar protein daging kambing PB kastrasi antara 
17,68-18,03% sedangkan daging kambing PE jantan antara 16,88-17,46%, kadar 
kalsium daging kambing PB kastrasi antara 17,96-19,85 mg/100g sedangkan  
daging kambing PE jantan antara 12,37-15,12 mg/100g dan kadar fosfor daging 
kambing PB kastrasi antara 142,41-151,35 mg/100g, sedangkan daging kambing 
PE jantan antara 122,91-142,39 mg/100g. Secara statistik jenis bangsa kambing 
yang berbeda yaitu kambing PE jantan dan kambing PB kastrasi tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) pada kadar air, protein, lemak, 
kalsium dan fosfor.   

  Kesimpulan dari penelitian ini adalah kadar air daging kambing PE jantan 
lebih tinggi dibandingkan kambing PB kastrasi, tetapi kadar lemak, protein, 
kandungan kalsium dan fosfor lebih tinggi pada daging kambing PB kastrasi 
dibandingkan pada kambing PE jantan. Komposisi kimia daging kambing PB 
kastrasi: kadar air 69,89%; kadar protein 17,91%; kadar lemak 8,98%; kandungan 
P 151,02 mg/100g dan kandungan Ca 18,81 mg/100g, sedangkan daging kambing 
PE jantan: kadar air 71,08%; kadar lemak 8,36%; kadar protein 17,12%; 
kandungan Ca 13,85 mg/100g dan P 134,82 mg/100g. 

Hasil secara statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata antara 
kualitas kimia daging kambing PE jantan dan PB kastrasi, maka disarankan untuk 
mengkonsumsi daging kambing PE jantan. Sedangkan ditinjau dari segi aspek 
kandungan kadar protein, lemak, kandungan Ca dan P, maka konsumsi daging 
kambing PB kastrasi lebih baik daripada daging kambing PE jantan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi 

kebutuhan gizi. Mutu protein daging cukup tinggi dan terdapat pula kandungan 

asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Komponen utama daging adalah 

lemak, protein, abu dan air (Khatimah, 2000). 

Komposisi daging bervariasi dan dipengaruhi oleh jenis ternak, umur, 

makanan sewaktu ternak masih hidup, dan bangsa ternak. Rata-rata komposisi 

kimia daging adalah sebagai berikut: protein bervariasi antara 16-22%, lemak    

1,5-13%, senyawa nitrogen non protein 1,5%, senyawa anorganik 1%, karbohidrat 

0,5%, dan air antara 65-80% (Soeparno, 1998). 

Daging kambing merupakan salah satu daging yang disukai oleh 

masyarakat. Karakteristik daging kambing yaitu warna daging kambing lebih 

gelap dibanding warna daging sapi (light red to brick red), serat yang halus dan 

lembut, mempunyai bau yang lebih keras jika dibandingkan daging sapi, lemak 

daging kambing keras dan kenyal serta berwarna putih kekuningan (Winarno, 

1993). Daging kambing mempunyai nilai kalori sebesar 154 kkal, protein 16,6%, 

dan lemak 9,2% (Karyadi dan Muhilal, 2005).  

 Kualitas kimia daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah 

pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas 

daging adalah genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan 

dan bahan aditif (hormon, antibiotik, dan mineral), serta keadaan stres. Faktor 

setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging adalah metode pelayuan, 
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metode pemasakan, lemak intramuskular (marbling), tingkat keasaman (pH) 

daging, bahan tambahan (termasuk enzim pengempuk daging), metode 

penyimpanan dan pengawetan, macam otot daging, serta lokasi otot (Astawan, 

2004). Kualitas kimia daging pada tiap bangsa kambing tidak sama, oleh karena 

itu perlu adanya suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti sejauh mana 

perbedaan kualitas kimia ini ditinjau dari kadar air, protein, lemak, kandungan 

kalsium (Ca) dan fosfor (P) pada daging kambing PE jantan dan PB kastrasi. 

 
1.2. Rumusan Masalah  

Apakah kualitas kimia daging kambing peranakan Etawah (PE) jantan 

dengan kambing peranakan Boer (PB) kastrasi memiliki perbedaan jika ditinjau 

dari kualitas kimianya, yaitu: kadar air, protein, lemak, kandungan P dan kalsium 

Ca. 

 
1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kimia daging mana 

yang lebih baik antara kambing PE jantan dan kambing PB kastrasi, ditinjau dari 

kadar air, protein, lemak, kandungan Ca dan P.  

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada 

masyarakat tentang kualitas kimia (kadar air, protein, lemak, kandungan Ca dan P 

daging PE jantan dan kambing PB kastrasi. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk 

hasil olahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 1998). 

Komponen utama daging adalah lemak, protein, abu dan air (Khatimah, 2000). 

 Komposisi kimia daging antara lain: air 75% (65-80%); protein 18,5% 

(16-22%); substansi-substansi non protein yang larut 3,5%; lemak 3% (1,5-13%) 

dan sangat bervariasi (Lawrie, 1995). 

 Komposisi daging bervariasi dan dipengaruhi oleh jenis kelamin ternak, 

umur, pakan yang diberikan, dan bangsa ternak. Kambing jantan kastrasi 

mengandung kadar air, protein dan lemak masing-masing adalah 68,4%, 19,7% 

dan 12,1%, sedangkan kambing jantan tanpa kastrasi 70,3%, 19,7% dan 9,9% 

(Johnson, Eastridge, Neubauer and McGowan, 1995). Kumar, Kumar, and Singh 

(1983) menyatakan bahwa kastrasi pada ternak umur 1 bulan dapat meningkatkan 

kualitas daging. Kandungan air pada daging kambing bagian lean paling tinggi 

diperoleh pada ternak kambing umur 175 hari (Madruga, Arruda, and 

Nascimento, 1999). Perbedaan komposisi daging juga dipengaruhi oleh bangsa 

ternak, yakni karena adanya variasi genotip. Perbedaan komposisi tubuh dan 

karkas di antara bangsa ternak, terutama disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh 

berat pada saat dewasa. Pada umur yang sama bangsa ternak tipe besar pada tubuh 

atau karkasnya memiliki daging dan tulang yang lebih tinggi dari pada bangsa tipe 

kecil, ini berarti bahwa bangsa tipe besar memiliki kandungan komposisi daging 

yang lebih tinggi. Komposisi kimia karkas yang terutama terdiri dari air, protein, 

lemak, dan abu secara proposional dapat berubah, bila salah satu variabel 
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mengalami perubahan (Soeparno, 1998), oleh karena itu untuk mengetahui 

komposisi kimia kambing PE jantan dan kambing PB kastrasi perlu dilakukan 

penelitian terhadap kadar air, protein, lemak, kandungan Ca dan P. 

 
1. 6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya perbedaan kualitas kimia (kadar 

air, protein, lemak dan kandungan Ca dan P) antara daging kambing PE jantan 

dengan kambing PB kastrasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Kambing Boer 

Kambing Boer merupakan jenis kambing tipe pedaging yang banyak 

ditemui di negara-negara sub tropis seperti Australia, New Zealand, Amerika dan 

belakangan dapat di jumpai di Amerika bagian Utara. Kambing Boer memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis kambing lainnya yaitu memiliki 

bentuk tubuh yang baik, laju pertumbuhan yang cepat, daya adaptasi yang baik, 

tahan terhadap penyakit dan memiliki kualitas karkas yang tinggi (Lu, 2004). 

Devendra dan Burns (1994), mengungkapkan bahwa ciri–ciri kambing 

Boer antara lain kepala dan leher berwarna coklat dengan badan dan kaki 

berwarna putih, dan kulit berpigmen pada bagian tubuh yang terpapar sebagai 

pelindung terhadap sengatan matahari. Tanduk menonjol dengan baik, telinga 

lebar dan menggantung, agak mirip dengan kambing Nubia, yang mempunyai 

telinga menggantung dan hidung yang sangat cembung. Bulu penutup tubuhnya 

pendek sampai sedang, tubuhnya mempunyai konformasi daging yang baik, 

karena mempunyai lenturan tulang rusuk, panjang badan dan perototan yang baik. 

 
2.2. Kambing PE 

Kambing PE memiliki kemampuan hidup di daerah tropis yang sangat 

baik (Murtidjo, 1993). Kambing PE merupakan keturunan hasil persilangan antara 

kambing kacang dengan kambing Etawah/Jamnapari. (Sumoprastowo, 1988).  

Ciri-ciri kambing PE adalah warna tidak tentu antara hitam putih dan 

coklat putih, kaki cenderung panjang, tanduk tumbuh mengarah ke belakang 
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kepala, telinga panjang menggantung, muka cembung dan memiliki tubuh yang 

kompak sehingga baik sebagai ternak pedaging (Sarwono, 2002). 

 
2.3. Daging Kambing Boer 

 Kambing Boer dapat mencapai berat dipasarkan 35-45 kg pada umur lima 

hingga enam bulan, dengan rataan pertambahan berat tubuh antara 20-40 g/hari, 

dibandingkan dengan kambing perah lokal, persentase daging pada karkas 

kambing Boer jauh lebih tinggi dan mencapai 40-50% dari berat tubuhnya (Ted 

dan Shipley, 2008). Menurut Casey (2000) kadar air daging kambing Boer pada 

bagian longissimus thoracis dan semimembranosus adalah 65,4% dan 64,4%, 

kadar protein 27,2% dan 29,1%, kadar lemak 6,2% dan 4,4%, abu 1,08% dan 

1,00%. 

 
2.4. Daging Kambing PE 

 Beberapa hasil pengamatan menunjukkan bahwa litter size kambing PE 

adalah 1,57 ekor (Setiadi, 2003). Kambing ini memiliki rataan bobot badan 

dewasa yang cukup rendah yaitu sekitar 20–25 kg, dengan tinggi pundak pada 

jantan dewasa dan betina dewasa adalah 53,80 ± 2,88 cm dan 52,00 ± 7,38 cm 

(Setiadi et al., 1997). Menurut Astuti (1995) daging kambing PE mengandung 

kadar air 58,60%, protein 15,06% dan lemak 23, 36%.  

 
2.5. Komposisi Kimia Daging 

Berdasarkan SNI 01-3925-1995 karkas kambing didefinisikan sebagai 

tubuh kambing sehat, yang telah disembelih utuh atau dibelah membujur 

sepanjang tulang belakangnya, setelah dikuliti isi perut dikeluarkan tanpa kepala, 

kaki bagian bawah dan alat kelamin kambing atau ambing kambing betina yang 
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telah melahirkan dipisahkan dengan/atau tanpa ekor. Kepala dipotong diantara 

tulang ecipital (os occipitale) dengan tulang tengkuk pertama (os atlas). Kaki 

depan dipotong diantara carpus dan metacarpus; kaki belakang dipotong diantara 

tarsus dan metatarsus. Jika diperlukan untuk memisahkan ekor, maka paling 

banyak dua ruas tulang belakang coccygeal (os caudalis) terikut pada karkas. 

Daging terdiri dari tiga komponen utama, yaitu jaringan otot (muscle 

tissue), lemak (adipose tissue), dan ikat (connective tissue). Banyaknya jaringan 

ikat yang terkandung di dalam daging akan menentukan tingkat 

kealotan/kekerasan daging. Berdasarkan keadaan fisik, daging dapat 

dikelompokkan menjadi: (1) daging segar yang dilayukan atau tanpa pelayuan,  

(2) daging segar yang dilayukan kemudian didinginkan (daging dingin),             

(3) daging segar yang dilayukan, didinginkan, kemudian dibekukan (daging 

beku), (4) daging masak, (5) daging asap, dan (6) daging olahan (Astawan, 2004).  

 
Gambar 1. Pola perubahan komposisi tubuh ternak 

 sejak lahir hingga dewasa (Astuti, 1995) 

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mengenai komposisi tubuh 

adalah sebagai berikut: (1) Ternak muda mempunyai kadar air yang lebih tinggi 

dari hewan tua; (2) Kadar lemak tubuh berbanding terbalik dengan kadar air 

tubuh. Korelasi antara kedua komponen tersebut mengikuti persamaan: 
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Y=355.9+0.36X-202.9.Log X; Y=Kadar lemak (%), X=Kadar air (%).  Hubungan 

tersebut digambarkan dalam Gambar 1.5; (3) Kadar air tubuh ternak gemuk lebih 

rendah dari kadar air tubuh ternak kurus; (4) lemak tubuh adalah komponen yang 

kadarnya paling bervariasi dibanding komponen lainnya; (5) Rasio kadar protein 

dengan abu pada bahan kering tubuh tanpa lemak adalah tetap 4:1 pada semua 

jenis dan kondisi fisiologis ternak (Astuti, 1995).    

 
Gambar 2. Korelasi Antara Kadar Air Tubuh dan Kadar Lemak  

       dengan persamaan (Astuti, 1995):  
Y = 355.9+0.36X-202.9.Log X  
Y=Kadar lemak (%)  
X=Kadar air (%) 

 
Daging kambing yang baik berwarna merah, seratnya halus, lemaknya 

keras dan berwarna putih, sedangkan dagingnya berbau lebih keras dari pada 

daging sapi (Anonim, 2005). Secara umum daging terdiri dari protein 18%, lemak 

3,5%, bahan ekstrak tanpa nitrogen 3,3%, air 75% dan karbohidrat berupa 

glikogen dalam jumlah sedikit (Weigert, 1991). Komposisi kimia daging pada 

bagian leg dan loin dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi kimia daging kambing pada bagian leg dan loin. 

Jenis 
Ternak 

Potongan 
Daging  

Air  
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak  
(%) 

Abu 
(%) 

Energi 
(Kal) 

Kambing Leg 
loin 

66 
59 

18 
17 

15 
25 

1,4 
0,9 

209 
276 

Sumber : Tabrani (2001) 

  Daging kambing adalah daging berwarna merah yang merupakan sumber 

protein yang tinggi, disamping itu mengandung lemak lebih rendah dibandingkan 

dengan daging merah yang lain serta kandungan lemak jenuh (saturated) rendah 

(Rhee, Mayers and Waldron, 2003). Komposisi zat gizi daging kambing per 100 g 

berat yang dapat dimakan adalah: air 70,3 g, energi 154 kkal, protein 16,6 g, 

lemak 9,2 g, abu 3,9 g, kalsium 11 mg, fosfor 124 mg dan besi 1 mg (Mahmud, 

Hermana, Zulfianto, Rozzana, Ngadiarti, Hartati dan Bernadus, 2005). 

 Kualitas daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah pemotongan. 

Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging adalah 

genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan dan bahan aditif 

(hormon, antibiotik, dan mineral), serta keadaan stres. Faktor setelah pemotongan 

yang mempengaruhi kualitas daging adalah metode pelayuan, metode pemasakan, 

tingkat keasaman (pH) daging, bahan tambahan (termasuk enzim pengempuk 

daging), lemak intramuskular (marbling), metode penyimpanan dan pengawetan, 

macam otot daging, serta lokasi otot (Astawan, 2004). 

 
2.6. Kadar Air 

Menurut Parakasi (1995) air dalam daging berhubungan dengan jaringan 

otot dan protein yang mempunyai peranan utama dalam mekanisme pengikatan 

air. Kemampuan daging mengikat air disebabkan oleh kemampuan protein otot 

dalam mengikat air. Sekitar 34% protein daging larut dalam air. Kemampuan otot 
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mengikat air terutama disebabkan oleh aktomiosin, komponen utama myofibril. 

Otot mengandung sekitar 75% air dengan kisaran 68-80% (Soeparno, 1998). 

Menurut Hadiwiyoto (1990), kadar air daging menurun dengan bertambahnya 

umur ternak, sebaliknya kadar lemak tubuh cenderung meningkat sampai stadium 

kedewasaan tercapai. 

Air merupakan komponen terbesar dalam makanan yang sangat 

berpengaruh terhadap kualitas bahan pangan sebab selain menentukan tekstur, 

penampakan dan cita rasa makanan. Kadar air juga berpengaruh terhadap daya 

tahan makanan terhadap serangan mikroba sehingga mempengaruhi daya 

simpannya. Air merupakan salah satu komponen essensial pada bahan pangan. 

Keberadaannya bisa terjadi sebagai komponen intraseluler atau ekstraseluler pada 

tumbuhan dan hewan, sebagai media pendispersi dalam beragam produk dan 

sebagai fase terdispersi dalam beberapa produk tertentu seperti mentega atau 

margarin, serta sebagai komponen dalam jumlah kecil dalam hal-hal lain. Kadar 

air dalam bahan pangan merupakan jumlah air yang ada dalam bahan pangan, 

dimana kadar air dalam bahan pangan akan menentukan derajat kerusakan mutu 

bahan pangan tersebut (Winarno, 1997). 

Menurut Forest (1975), air dalam daging terdapat dalam tiga bentuk yaitu 

air bebas (free water) yang terdapat di permukaan benda padat dan mudah 

menguap, air terikat (bound water) secara fisik yaitu air yang terikat menurut 

sistem kapiler atau air adsorbsi dan air tidak bergerak (immobilizer water). 

Kadar air suatu bahan pangan dapat dinyatakan dengan dua cara yaitu 

berdasarkan bahan kering (dry basis) dan berdasarkan bahan basah (wet basis). 

Kadar air dry basis adalah perbandingan antara bobot air dalam bahan pangan 
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dengan serat keringnya, sedangkan bobot bahan kering diperoleh dari berat bahan 

asal dikurangi dengan bobot airnya. Kadar air wet basis adalah perbandingan 

antara bobot air didalam bahan dengan bobot bahan asalnya. Kadar air makanan 

diukur dengan mengeringkan bahan makanan di dalam oven pada suhu 105-110oC 

selama 3 jam atau sampai mencapai berat yang konstan. Selisih berat sebelum dan 

sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang diuapkan (Winarno,1997). 

 
2.7. Kadar Protein 

 Protein merupakan zat gizi yang sangat penting bagi proses kehidupan. 

Protein adalah sekelompok ikatan organik yang tersusun atas atom C, H, O dan N. 

Atom N (nitrogen) merupakan atom penyusun yang hanya ditemukan pada protein 

dan tidak ditemukan pada zat gizi yang lain. Protein didalam sel terdapat sebagai 

protein metabolik dan protein struktural. Protein struktural merupakan bagian 

integral dari struktur sel dan tidak dapat diekstraksi tanpa menyebabkan 

disintegrasi sel tersebut. Protein metabolik ikut serta dalam reaksi-reaksi biokimia 

dan mengalami perubahan bahkan mungkin destruksi atau sintesa protein baru 

(Sediaoetama, 2004). 

 Protein yang terdapat pada urat daging secara umum terdiri atas 3 macam: 

yang larut dalam air atau larutan garam encer (sarkoplasma), yang larut dalam 

larutan garam pekat (miofibril), yang tidak larut dalam larutan garam pekat, 

minimal pada suhu yang rendah (tenunan pengikat dari stuktur bentuk lain) 

(Lawrie, 2003). 
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2.8. Kadar Lemak  

Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga 

kesehatan tubuh serta sebagai sumber energi. Hampir semua bahan pangan banyak 

mengandung lemak dan minyak, terutama lemak dalam jaringan hewan terdapat 

pada jaringan adipose. Lemak alami banyak mengandung sterol yang disebut 

kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak 

mengandung asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Asam 

lemak yang ditemukan di alam dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu asam 

lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam-asam lemak tersebut berbeda 

dalam jumlah dan ikatan rangkapnya. Kadar lemak daging secara umum berkisar 

antara 2,5 (1,5-13) % tergantung jenis, spesies, umur, dan aktivitas ternak 

(Soeparno, 1998). Boer mengandung 6,2% (longissimus thoracis) dan 4,4% (semi 

membranosus) (Schonfeldt, 1989). Lemak ini dapat dimakan (edible fats) dan 

dihasilkan secara alamiah baik berupa lemak nabati, maupun lemak hewani. Asam 

asam lemak digolongkan menjadi dua yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak 

tidak jenuh (Ketaren, 1986). Sebagian besar asam lemak dari hewan mengandung 

atom karbon dalam jumlah yang sama. Semua atom karbon yang dihubungkan 

dengan ikatan tunggal disebut asam lemak jenuh, dan jika satu atau lebih ikatan 

rangkap (ganda) terjadi pada rantai asam lemak, maka disebut asam lemak tidak 

jenuh. Lemak daging terutama mengandung asam lemak jenuh palmitat dan 

stearat. Asam lemak daging seperti oleat, linoleat, dan linolenet masing-masing 

mempunyai 1,2 sampai 3 ikatan rangkap. Lemak netral dengan titik cair rendah 

biasanya mengandung presentase asam lemak tidak jenuh yang tinggi 

(Hadiwiyoto, 1990). 
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2.9. Kandungan Ca dan P 

 Kandungan tubuh hewan 4% terdiri atas mineral, dimana salah satunya 

yang terpenting adalah Ca dan P. Fungsi metabolisme antara Ca dan P sangat erat 

berhubungan. Ca dalam ion Ca2+ memiliki peran dalam mekanisme pembekuan 

darah, kontraksi otot dan fungsi syaraf, membantu kinerja beberapa fungsi enzim, 

sedangkan P memiliki fungsi untuk transfer energi yang berhubungan dengan 

ATP dan metabolisme zat-zat gizi pada ikatan-ikatan fosfatase. Keberadaan kedua 

jenis mineral dalam tubuh sebagian besar terletak pada jaringan keras (tulang dan 

gigi geligi) tubuh sebagai garam calcium phosfat. Keberadaan mineral Ca ini pada 

jaringan keras sebanyak 90% dan jaringan lunak sebanyak 10%, sedangkan P 

terdapat 80% pada jaringan keras dan 20% pada jaringan lunak (Sediaoetama, 

2004). Kandungan Ca dan P kambing persilangan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Konsentrasi Ca dan P (mg/100g) pada otot dan organ kambing 
   persilangan 

Mineral Otot Hati Kidney Jantung Otak 
Kalsium 11 10,6 13,58 77 46,99 
fosfor 155,5 253,9 168,1 111,71 245,64 

Zahari and Wahid (1985). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2006 di dua 

lokasi yaitu 1) laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya untuk pemeliharaan, pemotongan serta deboning daging 

kambing, 2) laboratorium kimia Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

menguji kadar air, protein, lemak, kandungan Ca dan P daging kambing PE jantan 

dan PB kastrasi . 

 
3.2. Materi Penelitian 
 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging bagian loin, 

paha depan dan belakang dari kambing PE jantan dan PB kastrasi                   

(umur 8 bulan). Jumlah kambing keseluruhan sebanyak 10 ekor, terdiri dari 5 

kambing PE jantan dan 5 kambing PB kastrasi. Bahan-bahan yang digunakan 

untuk pengujian kimia antara lain: tabelt Kjeldahl, aquades, Phenolpthalien 1%, 

indikator Shertosiro, K-Oxalat, formaldehyde, H2SO4 pekat, NaOH, HCl 0,1 N 

dan petroleum eter. 

 Alat-alat yang digunakan dalam pengujian adalah : pipet volume (Pyrex, 

Japan), gelas ukur (Assistant, Japan), erlenmeyer (Pyrex, Japan), Labu Destilasi 

(Pyrex 500 ml, Japan) oven (Memmert UM 400, Germany), botol timbang, 

Soxhlet (Pyrex 100 ml, Schwabach W Germany), Kjeldahl, Spectrophotometer 

Shimadzu uv-vis (Shimadzu Corporation, Japan). 
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3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental yang 

membandingkan dua jenis ternak kambing PE jantan dan PB kastrasi, dengan 

pengujian pada kadar air meggunakan oven, protein dengan semimicro Kjeldahl, 

lemak dengan Soxhlet, Ca dan P dengan Spectrophotometer, sedangkan analisa 

statistik data yang digunakan adalah Uji t (t-test) dengan membandingkan 

perbedaan kualitas kimia (kadar air, protein, lemak, dan kandungan Ca dan P) 

diantara dua bangsa kambing (PE jantan dan PB kastrasi), dan data yang diperoleh 

dibahas secara deskriptif. Menurut Sastrosupadi (1999), data hasil percobaan 

ditata dalam suatu tabel analisa ragam, apabila hasil ragam yang diperoleh melalui 

analisis ragam dilihat dalam tabel t apakah berbeda nyata atau tidak antara 

kualitas PE jantan dan PB kastrasi. 

 
3.4. Prosedur Penelitian 

 Daging kambing PB kastrasi didapat dari kambing PB kastrasi umur 8 

bulan dengan bobot hidup antara 20-40 kg milik peternakan laboratorium Lapang 

Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, sedangkan 

daging kambing PE jantan di dapat dari kambing umur 8 bulan dengan bobot    

20-5 kg yang diperoleh dari pasar hewan peternakan rakyat. Penyesuaian 

manajemen dilakukan terlebih dahulu sebelum pemotongan dengan melakukan 

pengawasan terhadap kesehatan, kebersihan kandang dan manajemen pemberian 

pakan yang sama. Pakan yang diberikan terdiri dari 2 macam yaitu hijauan dan 

konsentrat dimana pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi pukul 06.30 

WIB dan sore pukul 15.30 WIB. Penyesuaian manajemen pemeliharaan ini 

dilakukan selama 2 bulan. Penyesuaian manajemen pemeliharaan ini dilakukan 
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untuk menghindari data yang ekstrim yang dikarenakan perbedaan kualitas daging 

akibat pemberian pakan dan penanganan yang berbeda. Daging kambing PE 

jantan dan PB kastrasi didapatkan dengan memisahkan daging dari tulang 

(deboning), jaringan ikat dan lemak ekstramuskular di seluruh bagian karkas 

segera setelah pemotongan dan bagian karkas yang digunakan untuk pengujian 

adalah daging bagian loin, paha depan dan belakang untuk mewakili bagian 

daging keseluruhan ternak. Proses pemotongan dan deboning memerlukan waktu 

± 2 jam. Secara skematis prosedur kerja dapat dilihat pada Gambar 1 
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Gambar 1. Skema Prosedur Kerja 

Kambing PE jantan 
dan PB kastrasi umur  

8 bulan 
 

Sampel 
 

Pengujian : 
• Kadar air (Apriyantono dkk, 1989) 
• Kadar Protein (Soedarmadji, 1976) 
• Kadar Lemak (Apriyantono dkk, 1989) 
• Kandungan Ca (AOAC, 1984) 
• Kandungan P (AOAC, 1984) 
 

Daging diambil pada bagian 
loin, paha depan, paha 
belakang, dihancurkan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1. Kualitas Kimia Daging Kambing PE jantan dan Kambing PB kastrasi 
 
 Hasil pengujian kadar air (oven), protein (semi micro kjeldahl), lemak 

(soxhlet), Ca dan P (Spectrophotometer) daging kambing PE jantan dan PB 

kastrasi disajikan pada Tabel 3. Hasil uji t menunjukkan bahwa kualitas kimia 

daging kambing PE jantan dan PB kastrasi menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05). 

 
Tabel 3. Perbandingan rata-rata kualitas kimia daging kambing PE jantan dan PB 

kastrasi. 
Variabel PE Jantan PB Kastrasi Ket 

Kadar Air (%) 71,080 ± 0,70 69,886 ± 1,06 TN 
Kadar Protein (%) 17,120 ± 0,22 17,907 ± 0,14 TN 
Kadar Lemak (%) 8,358 ± 0,09 8,981 ± 0,27 TN 
Kandungan Ca (mg/100g) 13,846 ± 1,12 18,811 ± 0,85 TN 
Kandungan P (mg/100g) 134,817 ± 8,08 151,032 ± 6,46 TN 

TN, tidak nyata (P>0,05). 
 
 
4.2. Kadar Air Daging Kambing PE jantan dan Kambing PB kastrasi 

 
Hasil pengujian kadar air daging kambing PE jantan dan PB kastrasi 

disajikan pada Tabel 3. Hasil uji t menunjukkan bahwa kadar air daging kambing 

PE jantan dan PB kastrasi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05). 

Kadar air daging kambing PE jantan cenderung lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kambing PB kastrasi, tetapi menurut perhitungan statistik 

uji t tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05). Rata-rata kadar air yang 

diperoleh pada daging kambing PE jantan sebesar 71,080% dan daging kambing 



 19 

PB kastrasi sebesar 69,886%, hal ini sesuai dengan Soeparno (1998) yang 

menyatakan bahwa kadar air daging berkisar antara 68-75%.  

Perbedaan kadar air dapat dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan dan 

genetik (Berg dan Butterfield, 1976). Disamping konsentrasi kadar air dalam 

karkas dan non karkas tidak berbeda di antara genotip, demikian juga kandungan 

kadar air pada karkas dalam primal cuts adalah sama, dan sedikit berbeda pada 

konsentrasi lean, tulang, dan lemak pada primal cuts (Cameron, Luo, Sahlu, Hart, 

Coleman and Goetsch, 2001). 

Kadar air juga dapat dipengaruhi oleh kondisi umur. Pada ternak muda 

kadar air terdapat lebih tinggi dari ternak tua, kadar air tubuh berbanding terbalik 

dengan kadar lemak tubuh. Demikian juga ukuran tubuh ternak dapat 

mempengaruhi kadar air. Pada ternak gemuk kadar air terdapat lebih rendah dari 

pada ternak kurus (Astuti, 1995). Tingginya kadar air juga dapat dikarenakan 

rendahnya kadar lemak, dalam hal ini karena persilangan akan menurunkan persen 

lemak dan meningkatkan lean daging (Das, Husain, Hoque and Amin, 2001). 

Komposisi kimia karkas yang terutama terdiri dari kadar air, protein, lemak, dan 

abu secara proposional juga dapat berubah, bila proporsi salah satu variabel 

mengalami perubahan (Soeparno, 1998). 

Perbedaan mengenai jantan kastrasi dan tanpa kastrasi pada sampel yang 

digunakan tidak memberikan pengaruh terhadap kadar air. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Johson, Eastridge, Neubauer and McGowan. (1995) yang menyatakan 

bahwa perbedaan jenis kelamin antara kambing betina, jantan kastrasi dan tanpa 

kastrasi tidak mempengaruhi kadar air dari daging kambing. Data hasil penelitian 

yang menguatkan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: daging kambing 
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betina mempunyai kadar air sebesar 68,5 mg/100g, kambing jantan kastrasi 68,4 

mg/100g, dan kambing jantan tanpa kastrasi 70,3 mg/100g. Pernyataan di atas 

didukung Madruga et al. (1999) yang juga menyatakan bahwa kadar air pada 

kambing jantan kastrasi dan tanpa kastrasi tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyata. 

 
4.3. Kadar Protein Daging Kambing PE jantan dan Kambing PB kastrasi 
 

Hasil pengujian kadar protein daging kambing PE jantan dan PB kastrasi 

disajikan pada Tabel 3. Hasil uji t menunjukkan bahwa kadar protein daging 

kambing PE jantan dan PB kastrasi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P>0,05). 

Kadar proetin daging kambing PE jantan cenderung lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kambing PB kastrasi, tetapi menurut perhitungan statistik 

uji t tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05). Rata-rata kadar protein 

yang diperoleh pada daging kambing PE jantan sebesar 17,120 % dan daging 

kambing PB kastrasi sebesar 17,907 %. Hal ini sesuai dengan Soeparno (1998) 

yang menyatakan bahwa kadar air daging bervariasi antara 16-22%. 

Perbedaan kadar protein pada kambing PE jantan dan PB kastrasi dapat 

dikarenakan pertumbuhan Kambing PB kastrasi yang lebih cepat dibandingkan 

dengan kambing PE jantan. Hal ini karena ternak yang tumbuh lebih lambat 

membutuhkan lebih sedikit energi dan lebih banyak protein per kg pertambahan 

berat hidup daripada ternak yang tumbuh cepat (Searle et al., 1972). Konsumsi 

protein dan tipe ternak juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan komposisi 

karkas (Prior et al., 1977). Disamping tingginya kadar protein juga akan 

dipengaruhi oleh kadar lemak dalam daging, demikian juga persilangan akan 
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menurunkan persen lemak dan meningkatkan lean daging (Das et al., 2001). Hal 

ini sesuai dengan Soeparno (1998) yang menyatakan bahwa komposisi kimia 

karkas yang terutama terdiri dari kadar air, protein, lemak, dan abu secara 

proposional juga dapat berubah, bila proporsi salah satu variabel mengalami 

perubahan. Sedangkan rasio kadar protein dengan abu pada bahan kering tubuh 

tanpa lemak adalah tetap 4:1 (Astuti, 1995). Kadar protein paling tinggi terdapat 

pada kambing yang dipotong pada umur 310 hari, dan paling rendah terdapat pada 

kambing yang dipotong pada umur 175 hari (Madruga et al., 1999).  

Perbedaan mengenai jantan kastrasi dan tanpa kastrasi pada sampel yang 

digunakan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap kadar protein. 

Adanya perbedaan jenis kelamin antara kambing betina, jantan yang kastrasi dan 

jantan tanpa kastrasi tidak mempengaruhi kadar protein dari daging kambing. 

Data hasil penelitian yang menguatkan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: 

daging kambing betina mempunyai kadar protein sebesar 19,4 mg/100g, kambing 

jantan kastrasi 19,7 mg/100g, dan kambing jantan tanpa kastrasi 19,7 mg/100g 

(Johson et al., 1995). Pernyataan di atas didukung oleh Madruga et al. (1999) 

yang juga menyatakan bahwa kadar protein pada daging kambing jantan kastrasi 

dan tanpa kastrasi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.  

 
4.4. Kadar Lemak Daging Kambing PE jantan dan Kambing PB kastrasi 

 
Hasil pengujian kadar lemak daging kambing PE jantan dan PB kastrasi 

disajikan pada Tabel 3. Hasil uji t menunjukkan bahwa kadar lemak daging 

kambing PE jantan dan PB kastrasi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P>0,05). 
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Kadar lemak daging kambing PB kastrasi cenderung lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kambing PE jantan, tetapi menurut hasil uji statistik uji t 

tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05).  Rata-rata kadar air daging 

kambing PB kastrasi sebesar 8,981% sedangkan daging kambing PE sebesar 

8,358%.  

Perbedaan kadar lemak dapat disebabkan karena variasi pola pertumbuhan 

komponen utama karkas yaitu tulang, otot dan lemak, selain dipengaruhi oleh 

status gizi, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti genotip dan status fisiologi 

ternak (Soeparno, 1998). Demikian juga deposisi lemak intramuskuler yang 

berbeda di antara spesies, lemak, umur ternak dan otot. Pada umumnya, 

penurunan aktivitas otot (bila faktor lain, misalnya nutrisi mempunyai pengaruh 

yang konstan) akan meningkatkan deposisi lemak didalam jaringan otot, 

sedangkan lemak intramuskular banyak dipengaruhi oleh faktor heritabilitas 

(Kauffman, 1971). Adanya persilangan juga akan menurunkan persen lemak dan 

meningkatkan lean daging (Das et al., 2001). 

Kadar lemak daging kambing kastrasi mempunyai kandungan paling 

tinggi pada ternak yang dipotong umur 310 hari, dan kandungan paling rendah 

pada umur pemotongan 175 hari Madruga et al. (1999). Kadar lemak tubuh 

berbanding terbalik dengan kadar air tubuh. Lemak tubuh adalah komponen yang 

kadarnya paling bervariasi dibanding komponen lainnya (Astuti, 1995).  

Perbedaan mengenai jenis jantan kastrasi dan jantan tanpa kastrasi pada 

sampel yang digunakan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap kadar 

lemak. Hal ini sesuai dengan Johson et al. (1995) yang menyatakan bahwa 

perbedaan jenis kelamin antara kambing betina, jantan kastrasi dan jantan tanpa 
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kastrasi tidak mempengaruhi kadar lemak dari daging kambing. Data hasil 

penelitian yang menguatkan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: daging 

kambing betina mempunyai kadar lemak sebesar 12,1 mg/100g, kambing jantan 

kastrasi 12,1 mg/100g, dan kambing jantan tanpa kastrasi 9,9 mg/100g. 

Pernyataan di atas didukung Madruga et al. (1999) yang juga menyatakan bahwa 

kadar lemak pada kambing jantan kastrasi dan tanpa kastrasi tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata.  

  
4.5. Kandungan Ca Daging Kambing PE jantan dan Kambing PB kastrasi 
 

Hasil pengujian kandungan Ca daging kambing PE jantan dan PB kastrasi 

disajikan pada Tabel 3. Hasil uji t menunjukkan bahwa kandungan Ca daging 

kambing PE jantan dan PB kastrasi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P>0,05). 

Kandungan Ca daging kambing PB kastrasi cenderung lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kandungan Ca daging kambing PE jantan, tetapi 

berdasarkan perhitungan statistik uji t tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05). Rata-rata kandungan Ca dari hasil penelitian untuk daging kambing PB 

kastrasi sebesar 15,71 mg/100g, sedangkan daging kambing PE jantan sebesar            

13,02 mg/100g. 

 Kandungan Ca didalam daging kambing PE jantan dan kambing PB 

kastrasi cukup tinggi dikarenakan daging yang digunakan adalah top side dan in 

side. Bagian daging ini tergolong jaringan yang keras karena merupakan otot 

gerak aktif, hal ini juga dibenarkan oleh Sediaoetama (2004) yang menyatakan 

bahwa keberadaan mineral Ca pada jaringan keras sebanyak 90% dan jaringan 

lunak sebanyak 10%. Ca dalam ion Ca2+ di tubuh manusia memiliki peran dalam 
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mekanisme pembekuan darah, kontraksi otot dan fungsi syaraf, membantu kinerja 

beberapa fungsi enzim. 

Perbedaan mengenai jenis kelamin jantan kastrasi dan tanpa kastrasi pada 

sampel yang digunakan tidak memberikan pengaruh terhadap kandungan Ca.           

Hal ini sesuai dengan Johson et al. (1995) yang menyatakan bahwa perbedaan 

jenis kelamin antara kambing betina, jantan kastrasi dan tanpa kastrasi tidak 

mempengaruhi kandungan Ca dari daging kambing. Data hasil penelitian yang 

menguatkan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: daging kambing betina 

mempunyai kandungan Ca sebesar 30,6 mg/100g, kambing jantan kastrasi 32,7 

mg/100g, dan kambing jantan tanpa kastrasi Ca 37,9 mg/100g. 

Pernyataan di atas didukung Madruga et al. (1999) yang juga menyatakan 

bahwa kandungan Ca pada kambing jantan kastrasi dan tanpa kastrasi tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata, dan konsentrasi Ca semakin menurun sejalan 

dengan bertambahnya umur kambing jantan kastrasi maupun tidak.  

 
4.6. Kandungan P Daging Kambing PE jantan dan Kambing PB kastrasi 
 

Hasil pengujian kandungan P daging kambing PE jantan dan PB kastrasi 

disajikan pada Tabel 3. Hasil uji t menunjukkan bahwa kualitas kimia daging 

kambing PE jantan dan PB kastrasi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P>0,05). 

 Kandungan P daging kambing PB kastrasi cenderung lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kadar air daging kambing PE jantan, tetapi berdasarkan 

perhitungan uji t tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05). Rata-rata 

kandungan P dari hasil penelitian untuk daging kambing PB kastrasi sebesar 

151,03 mg/100g.  
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Kandungan P yang cukup tinggi ini karena menggunakan bahan daging 

yang berasal dari top side dan in side dimana tergolong jaringan yang keras. 

Bagian daging ini tergolong jaringan yang keras karena merupakan otot gerak 

aktif, hal ini juga dibenarkan oleh Sediaoetama (2004) bahwa keberadaan mineral 

fosfor terdapat 80% pada jaringan keras dan 20% pada jaringan lunak. Fosfor 

sangat baik bagi kesehatan manusia karena memiliki fungsi untuk transfer energi 

yang berhubungan dengan ATP dan metabolisme zat-zat gizi pada ikatan-ikatan 

phospatase. 

Perbedaan mengenai jenis jantan kastrasi dan tanpa kastrasi pada sampel 

yang digunakan tidak memberikan pengaruh terhadap kandungan P.                      

Hal ini sesuai dengan Johson et al., (1995) yang menyatakan bahwa perbedaan 

jenis kelamin antara kambing betina, jantan kastrasi dan jantan tanpa kastrasi 

tidak mempengaruhi kandungan P dari daging kambing. Data hasil penelitian 

yang menguatkan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: daging kambing 

betina mempunyai kandungan P sebesar 126,4 mg/100g, kambing jantan kastrasi 

136,2 mg/100g, dan kambing jantan tanpa kastrasi 128,3 mg/100g. Pernyataan di 

atas didukung Madruga et al., (1999) yang juga menyatakan bahwa kadar 

kandungan P pada kambing jantan kastrasi dan tanpa kastrasi tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata. 

 

 

 

 

 



 26 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kualitas kimia (kadar air, protein, lemak, kandungan Ca dan P) daging 

kambing PE jantan dan PB kastrasi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P>0,05). 

2. Kadar air daging kambing PE jantan lebih tinggi dibandingkan kambing PB 

kastrasi, tetapi kadar protein, lemak, kandungan Ca dan P lebih tinggi pada 

daging kambing PB kastrasi dibandingkan pada kambing PE jantan. 

3. Komposisi kimia daging kambing PB kastrasi yaitu kadar air 69,89%; kadar 

protein 17,91%; kadar lemak 8,98%; kandungan Ca 18,81 mg/100g, dan P 

151,02 mg/100g sedangkan kambing PE jantan yaitu kadar air 71,08%; 

protein 17,12%; lemak 8,36%; kandungan Ca 13,85 mg/100gr dan P 134,82 

mg/100gr. 

 
5.2. Saran 

Hasil secara statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata antara 

kualitas kimia daging kambing PE jantan dan PB kastrasi, maka disarankan untuk 

mengkonsumsi daging kambing PE jantan. Sedangkan ditinjau dari segi aspek 

kandungan kadar protein, lemak, kandungan Ca dan P, maka konsumsi daging 

kambing PB kastrasi lebih baik daripada daging kambing PE jantan. 
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