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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Pemotongan 

Hewan (RPH) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Kios 

daging Bapak Haji Bashor di pasar Ramayana Cianjur. 

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada 

tanggal 23 Agustus sampai 24 Oktober 2013.  

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi 

Brahman Cross (BX) hasil penggemukan secara feedlot PT. 

Widodo Makmur Perkasa Cianjur, Jawa Barat yang dipotong 

(disembelih) di RPH Kabupaten Cianjur. Selama 

penggemukan, manajemen pemberian pakan sesuai dengan 

standar feedlot.  Pakan yang diberikan yaitu konsentrat dan 

hijauan (rumput gajah dan jerami amoniasi). Pemberian 

konsentrat terdiri dari 4 tahap yaitu konsentrat RC 

(recondition) selama 1 minggu pertama, konsentrat ST 

(starter) selama 4 minggu bulan pertama, konsentrat GR 

(grower) selama 4 minggu bulan kedua dan konsentrat FN 

(finisher) pada pemeliharaan 9 minggu hingga ternak 

dipotong, flowchart sistem pemeliharaan ternak PT. Widodo 

Makmur Perkasa Cianjur dapat dilihat pada lampiran 7. 

Jumlah sapi yang digunakan sebanyak 99 ekor yang terdiri 

atas dua klasifikasi jenis kelamin yaitu 49 ekor steer dan 50 

ekor heifer dengan rata-rata bobot potong 350 - 500 kg dan 
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kisaran umur PI0 – PI2 yaitu PI0 kisaran umur sapi dibawah 1,5 

tahun, PI1 kisaran umur sapi 1,5 – 2 tahun dan PI2 kisaran 

umur sapi 2,5 - 3 tahun. Peralatan yang digunakan adalah 

timbangan digital merek “Matrix” untuk penimbangan bobot 

potong kapasitas 2000 kg dengan ketelitian 1 kg, timbangan 

karkas merek “Quattro” kapasitas 1000 kg dengan ketelitian 

0,5 kg, timbangan daging kapasitas 500 kg dengan skala 

ketelitian 0,1 kg merek “Quattro” dan seluruh fasilitas 

peralatan Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Cianjur. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah “studi kasus” 

yaitu suatu metode untuk menyelidiki dan mempelajari suatu 

objek agar diperoleh pemahaman tentang objek yang diteliti, 

sedangkan pengambilan sampel dilakukan secara accidental 

sampling (Sugiyono, 2006) yaitu suatu metode pengumpulan 

data secara seketika atau kebetulan pada lokasi pengumpulan 

data. Pada tahap awal dilakukan pencatatan terhadap nomor 

identitas, jenis kelamin dan bobot hidup atau bobot potong 

sapi. Sapi digiring menuju knocking box untuk selanjutnya 

dipingsankan dengan menggunkakan cash knocker. 

Penyembelihan yang halal harus dilakukan secara islami 

dengan menyebutkan “Bismillahi Allahuakbar” saat 

memotong leher bagian bawah yaitu bagian tenggorokan, 

vena jugularis dan artery carotis Phillips (2002) dalam Hafid 

dan Priyanto (2006). Penggantungan dilakukan untuk 

menyempurnakan proses keluarnya darah. Sapi yang telah 

disembelih, digantung dengan posisi kepala berada dibawah 

menggunakan katrol manual. Setelah itu dilakukan 

pemotongan kepala. Pendugaan umur dilakukan dengan 
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melihat jumlah gigi seri permanen (PI). Kaki depan dan 

belakang dilepaskan menggunakan pisau pemotong. 

Pengulitan dilakukan dilantai dan juga digantung. Eviscerasi 

dilakukan dengan menyayat dinding abdomen sampai dada. 

Karkas dibelah secara memanjang yakni antara karkas 

bagian kanan dan kiri dilakukan secara manual dengan 

memotong bagaian tulang belakang dengan kapak. Karkas kiri 

dan kanan selanjutnya dibagai lagi menjadi dua bagaian 

(forequarter dan hindquarter). Jumlah dari ke empat bagaian 

karkas tersebut dinyatakan sebagai bobot karkas. Pemisahan 

tulang, daging dan lemak (deboning) dilakukan untuk 

mengetahui bobot dari masing masing komponen karkas 

tersebut.  

 

3.3.1. Parameter yang diukur 

a. Umur ternak (tahun) 

Pendugaan umur dilakukan berdasarkan jumlah 

dan kondisi gigi seri permanen (permanent incisor) PI0 

umur belum mencapai 1,5 tahun, PI1 umur antara 1,5 – 2 

tahun dan PI2 umur 2,5 – 3 tahun (Thomas, 1992). 

 

b. Jenis kelamin   

Jenis kelamin yang diamati terdiri dari dua 

klasifkasi yaitu sapi betina muda (heifer) dan sapi jantan 

kastrasi (steer).  

 

c. Bobot potong (Kg) 

Bobot potong adalah hasil penimbangan ternak 

sebelum dilakukan pemotongan (Thomas, 1992). 

Sebelum pemotongan sapi diberikan pakan jerami kering 
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dan diberikan air minum secara adlibitum untuk 

menghindari stres. 

 

d. Bobot karkas (Kg) 

Bobot karkas adalah hasil penimbangan setelah 

ternak disembelih kemudian dikurangi darah, kepala, 

kulit, organ pencernaan, organ dalam selain ginjal dan 

keempat kaki mulai dari persendian carpus atau tarsus ke 

bawah, persentase karkas adalah perbandingan bobot 

karkas dengan bobot potong dikalikan 100 persen 

(Thomas, 1992). 

 

e. Bobot komponen karkas (Kg)  

Bobot komponen karkas adalah bobot dari daging, 

tulang dan lemak setelah dilakukan pemisahan 

(Deboning). Persentase komponen karkas adalah 

perbandingan antara bobot dari masing-masing 

komponen karkas (daging, tulang dan lemak) dengan 

bobot karkas dikalikan 100 persen (Thomas, 1992).  

 

3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

umur (PI), jenis kelamin, bobot potong, bobot karkas, 

persentase karkas, bobot komponen karkas, dan persentase 

komponen karkas (daging, tulang dan lemak).  

 

3.5. Analisis Data 

Analisis data dengan Uji “t-tidak berpasangan” 

digunakan untuk mengetahui pengaruh perbedaan umur 
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pemotongan dan jenis kelamin terhadap produktivitas dan 

distribusi komponen karkas , rumus yang digunakan adalah  
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Dimana:     Rata-rata kelompok A        

            Banyak sampel pada kelompok A 

       Rata-rata kelompok B    

        Banyak sampel pada kelompok B 

  
   Standar deviasi kelompok A   

   
   Standar deviasi kelompok B 

    Standar deviasi gabungan (Sastrosupadi, 

2000). 

Jika                 Berbeda nyata (P<0,05) 

Jika                  Tidak berbeda nyata (P>0,05)  

 

Uji korelasi, uji regresi linear sederhana untuk 

mengetahui hubungan antara bobot potong dengan bobot 

karkas dan juga bobot karkas dengan bobot komponennya 

(daging, tulang dan lemak) dengan menggunakan program 

microsoft excel. Nilai koefisien korelasi dapat dihitung secara 

manual dengan menggunakan rumus sebagai berikut; 
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Rumus Koefisien korelasi adalah 
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Nilai b dapat dihitung dengan rumus :  
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Nilai a dapat dihitung dengan rumus : 

a = Ȳ- bX 
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3.6. Batasan Istilah  

Heifer = sapi betina muda yang belum pernah 

melahirkan 

Steer             = sapi jantan yang dikastrasi sebelum 

            mengalami dewasa kelamin 

Karkas  = hasil pemotongan ternak setelah 

dikurangi darah, kepala, kulit,   saluran 

pencernaan, organ dalam selain ginjal 

dan keempat kaki  

Komponen karkas     = bagian utama pada karkas yang 

terdiri dari daging, tulang dan lemak 

Feedlot  = sistem penggemukan sapi yang 

dilakukan secara intensif dengan waktu 

tertentu yang telah ditargetkan oleh 

perusahaan (90 - 120 hari) 


