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ABSTRACT 

The purpose of this research was to know the 

characteristic and physical quality of Brahman cross steer 

meat on difference of  ages groups. The materials that 

used in this research were 313 heads of Brahman cross 

steer,consisted PI0 34 heads, PI2 80 heads, PI4 113 heads 

and PI6 86 heads with average slaughter weight was PI0 

496.00±32.94 kg, PI2 492.28±43.34 kg, PI4 519.68±51.63 

kg and PI6 537.36±48.64 kg and range of age was 1.5-3.5 

years old. The methods that used in this research was case 

studies. Data were taken randomly and the location 

choosen by purposive sampling. The obtained data were 

analyzed by one way classification and continued by least 

significant difference. The result of this research shown 

that ages give highly significant difference effect (P<0.01) 

on slaughter weight, hot carcass weight and chilled 

carcass weight. Average slaughter weight on ages variable 

were PI0 496.00±32.94 kg, PI2 492.28±43.34 kg, PI4 

519.68±51.63 kg, PI6 537.36±48.64 kg. Average hot 

carcass weight were PI0 273.57±19.88 kg, PI2 

268.41±23.44 kg, PI4 283.45±29.65 kg, PI6 298.16±27.07 

kg. Average chilled carcass weight were PI0 

268.87±19.29 kg, PI2 263.74±23.20 kg, PI4 278.28±29.20 
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kg, PI6 290.82±26.94 kg. Meanwhile, age difference had 

not significant effect on dressing percentage. Average 

dressing percentage were PI0 55.20±2.88%, PI2 

54.56±1.87%, PI4 54.56±2.22%, PI6 55.15±2.28%. 

Average meat color in each difference ages were 

4.27±0.47 (Red cherry), fat color 2.00±0 (white), 

marbling 2.08±0.26. The conclusion of this research was 

PI6 give slaughter weight and carcass weight was heavier 

than PI0, PI2 and PI4, with the same dressing percentage. 

Meat color, fat color and marbling was not influenced by 

ages and still included normal meat category. 

Keywords: Carcass, Brahman cross steer, ages 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di RPH PT. Cianjur 

Arta Makmurdi Kampung Citampele, Desa Menteng Sari, 

Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa 

Barat. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 02 

September sampai 22 September 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik dan kualitas fisik daging sapi Brahman cross 

steer pada kelompok umur yang berbeda. Manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai dasar penilaian karakteristik 

dan kualitas fisik daging sapi Brahman cross steer dan 

sumber informasi tentang kualitas daging sapi Brahman 

cross steer hasil penggemukan. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sapi Brahman cross steer sebanyak 313 ekor yang 

terdiri dari PI0 34 ekor, PI2 80 ekor, PI4 113 ekor dan PI6 

86 ekor dengan rata-rata bobot potong PI0 496,00±32,94 

kg, PI2 492,28±43,34 kg, PI4 519,68±51,63 kg, PI6 

537,36±48,64 kg dan kisaran umur 1,5-3,5 tahun. Metode 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus di RPH PT. 

Cianjur Arta Makmur dengan pengambilan sampel secara 

purposive sampling, selanjutnya data dianalisa secara 
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deskriptif. Data dianalisa menggunakan uji analisis 

variansi satu arah (one way anova), kemudian dilanjutkan 

dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk mengetahui 

perbedaan antar perlakuan. Variabel yang diamati 

meliputi bobot potong, bobot karkas, persentase karkas, 

warna daging, warna lemak dan marbling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot 

potong, bobot karkas segar dan bobot karkas layu sapi 

Brahman cross steer. Rataan bobot potong pada umur 

yang berbeda berturut-turut adalah PI0 496,00±32,94 kg, 

PI2 492,28±43,34 kg, PI4 519,68±51,63 kg dan PI6 

537,36±48,64 kg. Rataan bobot karkas segar adalah PI0 

273,57±19,88 kg, PI2 268,41±23,44 kg, PI4 283,45±29,65 

kg dan PI6 298,16±27,07 kg serta rataan bobot karkas layu 

adalah PI0 268,87±19,29 kg, PI2 263,74±23,20 kg, PI4 

278,28±29,20 kg dan PI6 290,82±26,94 kg. Sedangkan 

umur tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

persentase karkas sapi Brahman cross steer. Rataan 

persentase karkas pada masing-masing umur yaitu PI0 

55,20±2,88%, PI2 54,56±1,87%, PI4 54,56±2,22% dan PI6 

55,15±2,28%. Rataan warna daging pada masing-masing  

kelompok umur yaitu 4,27±0,47 (merah cerah), warna 

lemak 2,00±0 (putih) dan marbling 2,08±0,26. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sapi 

Brahman cross steer dengan kelompok umur PI6 

menghasilkan bobot potong dan bobot karkas lebih tinggi 

dibandingkan dengan PI0, PI2 dan PI4, dengan persentase 

karkas yang sama. Warna daging, warna lemak dan 

marbling tidak tergantung umur dan masih dalam kisaran 

daging normal. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya 
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pemotongan ternak dilakukan pada umur PI6 karena 

menghasilkan bobot karkas yang lebih tinggi dengan 

warna daging yang normal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor peternakan memberikan kontribusi cukup besar 

dalam upaya mencukupi kebutuhan protein hewani. 

Pembangunan sub sektor peternakan terus meningkat akibat 

bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran 

dan pengetahuan masyarakat tentang gizi akan protein hewani 

terutama daging sapi. Hal ini menyebabkan permintaan daging 

sapi mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan 

kebutuhan daging sapi belum diimbangi dengan populasi 

ketersediaan sapi potong didalam negeri. Berdasarkan Badan 

Pusat Statistik (2014) kebutuhan daging sapi potong nasional 

pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 685.000 ton. Jumlah 

ini sudah meningkat dibandingkan dengan kebutuhan daging 

sapi pada tahun 2015 sebesar 639.000 ton. Selain itu, 

konsumsi daging sapi per kapita juga mengalami peningkatan 

dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 2,56 kg pertahun 

perkapita menjadi 2,85 kg pertahun perkapita penduduk, dari 

jumlah tersebut mengalami kenaikan 10% dari tahun 

sebelumnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut 

pemerintah mengambil kebijakan dengan mengimpor sapi 

potong dari Australia. Sapi potong yang diimpor adalah sapi 

Brahman cross. Sapi Brahman cross mempunyai kemampuan 

adaptasi baik dilingkungan tropis dan memiliki pertambahan 

bobot badan harian yang tinggi (Schutt, Burrow, Thompson 

and Bindon, 2009), sehingga sapi Brahman cross sangat cocok 

dikembangkan di Indonesia sebagai sapi bakalan. 

Usaha penggemukan merupakan cara terbaik untuk 

mendapatkan produktivitas sapi yang maksimal, efisiensi 
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produksi pada usaha penggemukan dilihat dari hasil produksi 

karkas yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi karkas antara lain bangsa, jenis kelamin, umur, bobot 

potong dan pakan yang dikonsumsi (Soeparno, 2009). 

Perbedaan bangsa sapi akan menghasilkan karakteristik karkas 

yang berbeda (Yosita, Santosa dan Setyowati, 2012). 

Karakteristik karkas meliputi bobot potong, bobot karkas dan 

persentase karkas. Umumnya bobot potong akan meningkat 

seiring dengan bertambahnya umur ternak, bobot potong 

memiliki hubungan yang positif terhadap umur ternak (Preston 

and Willis, 1974). Bobot potong berpengaruh terhadap bobot 

karkas, semakin tinggi bobot sapi sebelum dipotong maka 

bobot karkas yang dihasilkan semakin meningkat.  

Kualitas karkas merupakan parameter yang penting 

dalam evaluasi penilaian karkas. Faktor yang menentukan nilai 

karkas antara lain berat karkas, jumlah daging yang dihasilkan 

serta kualitas daging yang bersangkutan. Kualitas daging 

dipengaruhi oleh faktor sebelum pemotongan dan sesudah 

pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat 

mempengaruhi kualitas daging antara lain genetik, spesies, 

bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk 

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

sesudah pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas 

karkas antara lain metode pelayuan, stimulasi listrik, pH, 

metode pemasakan, macam otot daging, lemak intramuskuler 

(marbling). Selain faktor diatas penampilan fisik daging 

berpengaruh terhadap selera konsumen. Kualitas fisik meliputi 

warna daging, warna lemak dan marbling. Warna daging segar 

dan warna lemak merupakan parameter penentuan kualitas 

yang penting terhadap respon daya beli konsumen. Warna 

daging yang baik berdasarkan SNI 3932 (2008) adalah 
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berwarna merah terang dan warna lemak keputihan. Soeparno 

(2009) menyatakan bahwa umur berpengaruh terhadap 

kualitas daging, daging sapi dewasa berwarna merah dan akan 

semakin gelap seiring dengan meningkatnya umur sapi. 

Penilaian konsumen terhadap kualitas fisik merupakan hal 

terpenting yang menjadi acuan untuk mendapatkan daging 

ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). 

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian 

tentang karakteristik dan kualitas fisik daging sapi Brahman 

cross steer pada kelompok umur yang berbeda sebagai dasar 

penentuan karkas hasil penggemukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tujuan utama dari usaha penggemukan sapi adalah 

menghasilkan produksi karkas yang tinggi. Penilaian ini dapat 

ditentukan berdasarkan bobot karkas dan kualitas daging yang 

dihasilkan. Umur diduga dapat mempengaruhi produksi 

karkas, dengan bertambahnya umur akan diikuti dengan 

pertambahan bobot badan sehingga akan menghasilkan karkas 

yang maksimal. Umur ternak saat dipotong diduga 

berpengaruh terhadap kualitas fisik daging, kualitas spesifik 

daging berkaitan dengan daya terima konsumen. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

bagaimana karakteristik dan kualitas fisik daging sapi brahman 

cross steer pada kelompok umur yang berbeda. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik karkas sapi Brahman 

cross steer meliputi bobot potong, bobot karkas dan 

persentase karkas pada kelompok umur yang berbeda. 
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2. Untuk mengetahui kualitas fisik daging sapi Brahman 

cross steer meliputi warna daging, warna lemak dan 

marbling pada kelompok umur yang berbeda. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai: 

1. Dasar penilaian karakteristik dan kualitas fisik daging 

sapi Brahman cross steer. 

2. Sumber informasi tentang kualitas daging sapi 

Brahman cross steer hasil penggemukan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi 

daging sapi di Indonesia adalah melalui usaha penggemukan 

sapi potong. Usaha penggemukan sapi potong bertujuan untuk 

mendapatkan pertambahan bobot badan yang tinggi, kualitas 

dan kuantitas karkas yang maksimal dengan waktu 

pemeliharaan yang relatif cepat, sehingga efisien dalam 

penggunaan pakan. Sapi potong yang digemukkan berasal dari 

sapi lokal dan sapi impor. Sapi potong yang diimpor adalah 

jenis sapi Brahman cross yang berasal dari Australia. Sapi 

bakalan ini sebagian besar adalah sapi jantan yang telah 

dikastrasi (steer) (Soeprapto, 2005). Menurut Kuswati, 

Kusmartono, Susilawati, Rosyidi dan Agus(2014) sapi jantan 

dapat mencapai persentase karkas tinggi dengan fase 

penggemukan yang cepat. 
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Kriteria sapi bakalan yang baik untuk digemukkan 

adalah sapi dengan jenis kelamin jantan atau jantan kastrasi, 

berumur 1,5-2 tahun karena pada umur tersebut sapi memiliki 

laju pertumbuhan yang optimal dengan efisiensi pakan yang 

tinggi, memiliki bentuk badan persegi panjang, dada dalam 

dan lebar, serta berasal dari keturunan genetik yang baik 

(Ngadiyono, 2008). Setiadi (2011) menambahkan bahwa 

kriteria sapi bakalan yang baik ialah memiliki potensi dapat 

tumbuh optimal setelah digemukkan, kurus tetapi sehat, pada 

umumnya sapi bakalan yang digemukkan adalah sapi jantan. 

Karakteristik karkas merupakan penilaian 

produktivitas ternak. Karakteristik karkas meliputi bobot 

potong, bobot karkas dan persentase karkas. Bobot potong 

berpengaruh terhadap bobot karkas, semakin tinggi bobot sapi 

sebelum dipotong maka bobot karkas yang dihasilkan akan 

semakin meningkat (Pradana, Rudyanto dan Suada, 2014). 

Seekor ternak dinilai baik apabila menghasilkan karkas dengan 

karakteristik dan kualitas yang optimal.  

Karakteristik dan kualitas fisik daging dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sebelum dan sesudah pemotongan. Faktor 

sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas 

daging antara lain genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis 

kelamin, umur, pakan termasuk bahan aditif (hormon, 

antibiotik, mineral) dan stres. Faktor sesudah pemotongan 

yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain metode 

pelayuan, stimulasi listrik, pH, metode pemasakan, lemak 

intramuskuler (marbling) dan macam otot daging (Soeparno, 

2009). 

Kualitas fisik daging meliputi warna daging, warna 

lemak dan marbling sangat menentukan daya terima 

konsumen. Kandeepan, Anjaneyulu, Rao, Pal, Mondal and 
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Das (2009) konsumen lebih menghendaki daging yang 

berwarna merah cerah, rendah lemak, empuk, bebas residu dan 

diproses secara higienis. Berdasarkan SNI 3932 (2008) bahwa 

kualitas fisik daging yang termasuk dalam kategori baik antara 

lain warna daging merah terang, warna lemak putih dan 

kandungan marbling yang banyak. Menurut Levie (1979) 

menyatakan bahwa warna lemak bukanlah penentu utama 

dalam penilaian kualitas daging, warna lemak yang kekuning-

kuningan berhubungan dengan selera konsumen, konsumen 

lebih menghendaki warna lemak putih. Warna lemak yang 

kuning dipengaruhi oleh faktor umur sapi yang semakin tua.  

Umur merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi karakteristik dan kualitas fisik daging. 

Pengaruh umur berkaitan dengan pertumbuhan sapi yang 

sejalan dengan bertambahnya bobot tubuh sapi. Kurva 

hubungan antara bobot badan dengan umur berbentuk 

sigmoid. Diawali dengan fase awal bobot badan sedikit 

meningkat dengan meningkatnya umur, hal ini diikuti oleh 

pertumbuhan yang eksplosif, selanjutnya ada fase dengan 

tingkat pertumbuhan yang rendah (Lawrie, 2003). Sapi yang 

dipotong pada umur muda mempunyai kualitas daging 

berwarna merah terang, serabutnya halus, bila dimasak terasa 

lebih lezat dan empuk dibandingkan dengan sapi yang 

berumur tua warna dagingnya merah gelap, kurang menarik, 

serabutnya kasar dan bila dimasak terasa alot atau liat (Field, 

2007). Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini: 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Karakteristik dan kualitas fisik daging sapi 

Brahman cross steer berbeda pada berbagai 

tingkat umur. 

Produksi karkas sapi Brahman cross steer 

Faktor internal: 

-Genetik 

- Breed 

- Jenis kelamin 

- Umur 

Faktor eksternal 

 

 

Pakan 

 

 

Faktor eksternal: 

-Temperatur/panas 

- Iklim 

- Kelembapan 

Karakteristik dan kualitas fisik daging 

Pengaruh umur 

berkaitan dengan 

pertumbuhan sapi 

yang sejalan dengan 

bertambahnya bobot 

tubuh sapi (Lawrie, 

2003) 

Karakteristik karkas 

meliputi: 

-Bobot potong 

- Bobot karkas segar 

- Bobot karkas layu 

- Persentase karkas 

Kualitas fisik daging 

mempengaruhi daya 

terima konsumen: 

-Warna daging 

- Warna lemak 

- Marbling 

Umur mempengaruhi 

kualitas fisik daging 

sapi (Field, 2007) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sapi Brahman Cross 

Sapi bakalan yang digunakan dalam usaha feedlot di 

Indonesia merupakan sapi yang diimpor dari Australia. Sapi 

Brahman banyak dikembangkan di Australia bagian utara 

karena mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baik dan 

memiliki pertambahan bobot badan yang tinggi (Schutt et al., 

2009). Sapi Brahman termasuk spesies Bos indicus yang 

berasal dari India, karena wilayah India yang mengalami 

kondisi cuaca yang ekstrim, kekurangan pakan, dan investasi 

ektoparasit, sehingga sapi Brahman memilki daya tahan dan 

kemampuan beradaptasi yang tinggi. Sapi Brahman 

pertamakali didatangkan ke Amerika Serikat, setelah 

mengalami proses pemuliaan yang sangat intensif pada tahun 

1920-1930 maka terbentuklah sapi American Brahman. Sapi 

Brahman cross pada awalnya merupakan bangsa sapi 

American Brahman yang diimpor Australia pada tahun 1933 

dan mulai dikembangkan di stasiun CSIRO’s Tropical Cattle 

Research Centre, Rockhampton, Australia. Hasil persilangan 

sapi Brahman dengan Hereford-Shorthorn dikenal dengan 

nama sapi Brahman cross (BX). Sapi tersebut mempunyai 

proporsi 50% darah Brahman, 25% darah Hereford dan 25% 

darah Shorthorn, sehingga secara fisik bentuk fenotip dan 

keistimewaan sapi Brahman cross cenderung mirip sapi 

Brahman dari Amerika karena proporsi genetiknya yang lebih 

dominan (Gunawan, 2008). 

Sapi Brahman cross mempunyai keunggulan terhadap 

iklim tropis, tahan terhadap suhu panas, termasuk kelembapan 

tinggi, tahan terhadap parasit dan penyakit cukup baik, mampu 
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memanfaatkan pakan yang mengandung serat kasar tinggi, 

serta memiliki pertumbuhan yang tinggi (MLA, 2010). Sapi 

Brahman mempunyai ciri-ciri fisik bertubuh besar, berpunuk, 

bergelambir, badan panjang dengan kedalaman sedang. Warna 

tubuh bervariasi dari merah, putih sampai hitam. Umumnya 

putih atau abu-abu, tetapi ada yang kemerahan atau hitam, 

dengan warna bulu yang menyeluruh tetapi ada yang sebagian. 

Sapi jantan yang telah dewasa berwarna lebih gelap daripada 

betina, dengan warna didaerah leher, bahu, paha dan panggul 

bagian bawah (Gillespie, 2006).  

Secara umum sapi Brahman cross memiliki 

karakteristik fenotip yang berbeda dengan sapi ACC 

(Australian Commercial Cross), namun memiliki pola 

pertumbuhan dan distribusi pertumbuhan daging yang relatif 

sama. Perbedaan tersebut diduga karena faktor genetik. Pola 

pertumbuhan dan distribusi daging sapi ACC lebih 

dipengaruhi oleh tetua sapi Brahman dibandingkan dengan 

tetuanya sapi Hereford maupun sapi Shorthorn (Hafid dan 

Priyanto, 2006).  

2.2  Sapi Jantan Muda Kastrasi (Steer) 

Kastrasi adalah usaha mematikan sel-sel kelamin 

jantan atau betina dengan jalan mengikat, mengoperasikan 

ataupun memasukkan bahan kimia kedalam organ tubuh 

tertentu. Kastrasi terhadap sapi potong bertujuan untuk 

memperoleh mutu daging yang lebih tinggi, penimbunan 

daging yang lebih cepat dan membuat sapi menjadi lebih 

jinak. Sapi-sapi yang jinak akan sedikit aktifitas geraknya 

sehingga energi yang dikeluarkan dihemat untuk keperluan 

pembentukan daging (Philips, 2010). Kastrasi mengubah 

sistem hormonal ternak jantan, sehingga dapat mengakibatkan 
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perubahan komposisi tubuh dan karkas (Soeparno, 2009). 

Kastrasi dapat menurunkan perilaku seksual (sexual behavior) 

pada ternak akibatnya ternak yang dikastrasi akan menjadi 

lebih jinak sehingga memudahkan dalam penanganan (Katz, 

2007).  

Sapi jantan yang dikastrasi (steer) mempunyai kualitas 

karkas yang lebih baik dibandingkan dengan sapi jantan yang 

tidak dikastrasi (Bull) (Bures and Balton, 2012). Aricetti, 

Rotta, Prado, Perotto, Moletta, Matsushita and Prado (2008) 

menyatakan bahwa sapi jantan yang dikastrasi memiliki 

pertambahan bobot badan harian yang lebih rendah 

dibandingkan dengan sapi jantan yang tidak dikastrasi, namun 

memiliki kualitas karkas yang lebih baik. Pada umumnya, sapi 

jantan mempunyai lemak intramuskuler lebih kecil 

dibandingkan sapi betina, sedangkan sapi jantan kastrasi 

(steer) mempunyai lemak intramuskuler lebih banyak daripada 

bull. Menurut (Lunn, 2006) menyatakan bahwa waktu 

pengebirian sapi jantan dapat berpengaruh terhadap marbling, 

deposit lemak sapi jantan yang dikastrasi lebih cepat, sehingga 

dapat meningkatkan marbling. Sapi jantan kastrasi pada umur 

12 bulan dengan waktu penggemukan sama mempunyai 

persentase lemak intramuskuler lebih tinggi 3,03% 

dibandingkan dengan sapi jantan yang tidak dikastrasi 1,00% 

(Lawrie, 2003). 

2.3 Bobot Potong 

Peningkatan bobot badan harian merupakan tujuan 

utama untuk memperoleh bobot potong yang tinggi dalam 

waktu yang relatif singkat. Bobot potong adalah hasil 

penimbangan sapi sebelum disembelih dan telah dipuasakan 

selama ±24 jam. Bobot potong berpengaruh terhadap bobot 
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karkas, semakin tinggi bobot sapi sebelum dipotong maka 

bobot karkas yang dihasilkan semakin meningkat (Pradana, 

Rudyanto dan Suada, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa 

kenaikan bobot potong berhubungan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan komponen-komponen tubuh ternak. Soeparno 

(2009) menyatakan bahwa pertumbuhan seekor ternak 

merupakan kumpulan dari pertumbuhan bagian-bagian 

komponennya, pertumbuhan komponen tersebut berlangsung 

dengan kadar laju yang berbeda, sehingga perubahan ukuran 

komponen menghasilkan perbedaan individual sel dan organ. 

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bobot 

ternak. Pengaruh umur berkaitan erat dengan pertumbuhan 

sapi yang sejalan dengan bertambahnya bobot tubuh sapi. 

Umumnya bobot hidup akan meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur ternak, bobot hidup memiliki hubungan 

yang positif terhadap umur ternak (Preston and Willis, 1974). 

Carvalho, Soeparno dan Ngadiyono (2010) menambahkan 

bahwa bobot potong ternak berhubungan erat dengan 

pertumbuhan, pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor pakan 

yang diberikan sehingga dapat menghasilkan bobot potong 

yang maksimal. Fase pertumbuhan dapat dilihat pada Gambar 

2. Pola pertumbuhan komponen karkas diawali dengan 

pertumbuhan tulang yang cepat, setelah ternak mencapai 

pubertas laju pertumbuhan otot menurun dan deposisi lemak 

meningkat, sehingga pada fase akhir penggemukan 

pertumbuhan otot menjadi sangat lambat (Soeparno, 2009). 
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Gambar 2. Hubungan umur dan komponen karkas (Bruns, 

2005) 

Lawrie (2003) menyatakan bahwa kurva hubungan 

antara bobot badan dengan umur berbentuk sigmoid. Diawali 

dengan fase awal bobot badan sedikit meningkat dengan 

meningkatnya umur, kemudian diikuti oleh pertumbuhan yang 

eksplosif, selanjutnya ada fase dengan tingkat pertumbuhan 

yang rendah. Bobot potong sangat mempengaruhi kualitas 

karkas yang dihasilkan, hal ini disebabkan komponen utama 

karkas seperti daging meningkat seiring dengan meningkatnya 

bobot potong, dan hasil non karkas tidak berpengaruh terhadap 

bobot potong (Suryadi, 2006). Kuswati et al., (2014) 

melaporkan bahwa sapi Brahman cross steer yang dipelihara 

di Indonesia rata-rata memiliki bobot potong sebesar 

436,9±32,5 kg. 

 

2.4 Bobot Karkas 

Karkas adalah bagian dari tubuh sapi sehat yang telah 

disembelih secara halal, telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, 

dipisahkan kepala dan kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, 

organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih 

SNI 3932 (2008). Perbedaan bobot karkas berkaitan dengan 
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variasi dalam tingkat deposisi tulang, otot dan jaringan lemak 

pada ternak selama periode penggemukan (Amatayakul-

Chantler, Hoe, Jackson, Roca, Stegner, King, Howard, Lopez 

andWalker, 2013). Kecepatan pertumbuhan relatif berbagai 

komponen tubuh ternak berlangsung secara bertahap, diawali 

dengan pertumbuhan tulang, diikuti oleh otot dan terakhir 

penimbunan lemak (Schonfeldt and Strydom, 2011).  

Faktor yang mempengaruhi besarnya bobot karkas 

yaitu kondisi ternak sesaat sebelum dipotong dan bobot 

kosong tubuh ternak (Carvalho dkk., 2010). Prabowo, Rusman 

dan Panjono (2012) menambahkan bahwa umur dan skor 

kondisi tubuh berpengaruh terhadap bobot badan dan bobot 

karkas sapi Simpo jantan, pada umur 2 tahun bobot badan 316 

kg menghasilkan bobot karkas 151 kg, umur 3 tahun bobot 

badan 714 kg menghasilkan bobot karkas 401 kg. 

Secara signifikan jenis kelamin juga mempengaruhi 

komposisi karkas dan kualitas daging. Sapi jantan cenderung 

memiliki komposisi daging yang tinggi dengan kandungan 

lemak yang rendah dibandingkan dengan sapi betina (Weglarz, 

2010). Perbedaan komposisi karkas antara jenis kelamin, 

terutama disebabkan oleh steroid kelamin, pada berat tubuh 

yang sama jumlah lemak sapi betina lebih besar daripada sapi 

jantan kastrasi dan keduanya lebih besar daripada sapi 

pejantan (Soeparno, 2009). Manajemen pemeliharaan dan 

aktifitas hormon seksual ternak juga berpengaruh terhadap 

bobot karkas. Sapi jantan (bull) memiliki bobot karkas lebih 

tinggi dibandingkan dengan sapi jantan kastrasi (steer). 

Soeparno (2009) menyatakan bahwa sapi jantan yang tidak 

dikastrasi mempunyai karkas yang lebih panjang  

dibandingkan dengan sapi jantan yang dikastrasi, sehingga 

pada bobot karkas yang tinggi menghasilkan indeks 
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perdagingan yang tinggi pula. Rataan bobot karkas ini dapat 

diketahui dari hasil penelitian Aricettiet al,. (2008) bahwa sapi 

bull dan steer yang digembalakan memiliki bobot karkas 

sebesar 251,47 kg dan 249,40 kg.  

 

2.5 Persentase Karkas  

Persentase bobot karkas yaitu berat dari karkas yang 

diperoleh melalui proses penimbangan dibagi dengan bobot 

hidup dikali 100% (Field, 2011). Persentase karkas bertujuan 

untuk mengetahui bobot karkas. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persentase karkas antara lain umur, bangsa, 

bobot karkas, derajat kegemukan dan status kebuntingan. Sapi 

yang gemuk cenderung memiliki persentase karkas yang tinggi 

(McKiernan, Gaden and Sundstrom, 2007). 

Proses istirahat ternak berpengaruh terhadap 

persentase karkas yang dihasilkan. Sapi yang diistirahatkan 

lebih lama cenderung memiliki persentase karkas yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan proses istirahat yang singkat 

(Hafid dan Rahim, 2008). Didukung pernyataan Hafid dan 

Rugayah (2009) menyatakan bahwa proses istirahat pada 

ternak dapat mengurangi stres, selain itu selama waktu 

istirahat ternak dipuasakan dengan tujuan untuk mengurangi 

jumlah isi pakan pada saluran pencernaan. Ternak muda 

memiliki persentase karkas lebih rendah dibandingkan dengan 

ternak tua, karena hewan yang menjadi tua mendapatkan 

proporsi penambahan berat pada organ dalam. Ngadiyono, 

Murdjito, Agus dan Supriyana (2008) melaporkan bahwa sapi 

Peranakan Ongole (PO) yang diberi pakan rumput gajah dan 

konsentrat dengan imbangan (20:80%) menghasilkan 

persentase karkas 50,69%. Ditambahkan Kuswati et al., (2014) 

bahwa sapi Brahman cross steer dipelihara secara intensif 
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pada lama penggemukan yang berbeda menghasilkan rata-rata 

persentase karkas sekitar 54,1%. Hafid dan Rugayah (2009) 

melaporkan bahwa sapi Bali dengan lama waktu pemuasaan 

berbeda menghasilkan rata-rata persentase karkas sebesar 53-

56%.  

Yosita, Santosa, dan Setyowati (2012) menyatakan 

bahwa bobot badan yang tinggi pada sapi tidak selalu 

menghasilkan persentase karkas yang tinggi. Ditambahkan 

oleh Soeparno (2009) jumlah persentase karkas dipengaruhi 

oleh jumlah air dan pakan yang terdapat didalam saluran 

pencernaan, bila jumlahnya cukup banyak maka persentase 

karkas yang dihasilkan akan rendah, kulit yang besar dan tebal 

juga berpengaruh terhadap persentase karkas. Persentase 

karkas dipengaruhi oleh bobot non karkas, semakin tinggi 

bobot non karkas maka akan menurunkan persentase bobot 

karkas (Miguel, Faria, Roca, Santos, Suman, Faitarone, 

Delbern, Girao, Homem, Barbosa, Resende, Siqueira, Moreira 

and Savian, 2014). Hal ini sesuai dengan pendapat Kuswati et 

al., (2014) menyatakan bahwa komponen non karkas yang 

terdiri dari kepala, kedua kaki depan dan belakang, kulit dan 

internal offal (jeroan) dapat mempengaruhi persentase karkas. 

2.6 Warna Daging 

Penilaian warna daging dilakukan dengan melihat 

warna permukaan otot mata rusuk dan mencocokannya dengan 

standar warna. Standar warna daging sapi menggunakan skor 

1-9, mulai dari warna merah muda sampai merah tua, yaitu 

warna merah terang (skor 1-5), warna merah kegelapan/agak 

gelap (skor 6-7) dan warna merah gelap (skor 8-9) (SNI 3932, 

2008). 
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Kualitas daging dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain warna, keempukan, aroma, kelembapan dan zat-zat 

yang dikandungnya (Rosyidi, Susilo, dan Wiretno, 2010). 

Warna daging sapi yang baik adalah berwarna merah cerah, 

tidak pucat, tekstur halus, beraroma khas daging sapi 

(Nurwantoro, Bintoro, Legowo dan Purnomoadi, 2012). 

Menurut Soeparno (2007) warna daging terutama ditentukan 

oleh status dan kadar pigmen daging, yaitu protein mioglobin. 

Mioglobin (merah ungu) mengalami oksigenasi menjadi 

oksimioglobin (merah terang). Bila pigmen daging teroksidasi, 

oksimioglobin berubah menjadi metmioglobin (coklat). 

Lawrie (2003) menjelaskan bahwa warna daging tidak hanya 

ditentukan oleh kandungan mioglobin, tetapi juga oleh tipe 

molekul mioglobin yang dikandungnya (tergantung pada 

status dan pada kondisi kimia serta fisik lain dalam daging). 

Pakan menentukan konsentrasi pigmen dalam daging yaitu 

mioglobin. Webb dan Erasmus (2013) menyatakan bahwa sapi 

yang dipelihara secara intensif dengan pemberian pakan 

konsentrat memiliki warna daging yang lebih cerah 

dibandingkan dengan pemeliharaan sistem pasture, 

pemeliharaan sistem ini ternak hanya mendapatkan pakan 

berupa hijauan dengan kandungan energi rendah sehingga 

memiliki intensitas warna 10% kurang cerah. 

Sapi yang dipotong pada umur muda mempunyai 

kualitas daging berwarna merah terang, serabutnya halus, bila 

dimasak terasa lebih lezat dan empuk dibandingkan dengan 

sapi yang berumur tua warna dagingnya lebih gelap, kurang 

menarik, serabutnya kasar dan bila dimasak terasa alot atau 

liat (Field, 2007). Hal ini sesuai dengan pendapat Levie (1979) 

daging yang berasal dari sapi tua memiliki warna lebih gelap, 

kurang empuk jika dibandingkan dengan daging yang berasal 
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dari sapi muda. Warna daging yang tidak normal ditandai 

dengan warna gelap pada permukaan otot dan bertekstur keras, 

kering dan pH tinggi (Dark Firm Dry). Warna daging yang 

gelap disebabkan karena ternak mengalami kelelahan setelah 

transportasi jauh (Weglarz, 2010). Daging yang berwarna 

cerah, empuk, rendah lemak, bebas pestisida dan residu serta 

diproses secara higienis berpengaruh terhadap daya beli 

konsumen (Kandeepan et al., 2009). Selain itu, Proses 

pendinginan juga menentukan kualitas karkas, pendinginan 

bertujuan untuk melindungi kerusakan karkas yang dikenal 

sebagai bercak tulang (meat bone) atau pengasaman tulang 

(bone souring) (Purnomo, 2012). 

 

2.7 Warna Lemak 

Penilaian warna lemak dilakukan dengan melihat 

warna lemak pada subkutis yang kemudian dicocokkan sesuai 

standar yang ada. Warna lemak dinilai mulai yang berwarna 

putih (skor 1-3), warna putih kekuningan (skor 4-6) dan warna 

kuning (skor 6-9) (SNI 3932, 2008). Konsumen lebih 

perspektif dalam memilih daging yang berkualitas. Warna 

lemak merupakan salah satu kriteria yang mempengaruhi 

selera konsumen, konsumen lebih menyukai warna lemak 

putih dibandingkan dengan warna lemak kekuningan. Levie 

(1979) menyatakan bahwa warna lemak bukanlah penentu 

utama dalam penilaian kualitas daging, warna lemak yang 

kekuning-kuningan berhubungan dengan selera konsumen, 

konsumen lebih menghendaki warna lemak putih. Warna 

lemak tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, hormon, genetik 

dan kecepatan pertumbuhan, tetapi dipengaruhi oleh pakan 

yang dikonsumsi. Warna kuning pada lemak disebabkan oleh 

pigmen karoten yang berasal dari pakan hijauan.  
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Warna lemak dipengaruhi oleh pakan. Pemberian 

pakan hijauan yang tingi akan menghasilkan warna lemak 

kekuningan yang disebabkan kandungan β-karoten pada 

hijauan, sedangkan pemberian pakan konsentrat dalam jumlah 

tinggi akan menghasilkan warna lemak lebih putih (Lawrie, 

2003). Didukung Preston and Willis (1974) menyatakan 

bahwa sapi yang diberi pakan rumput menghasilkan warna 

lemak lebih kuning dibandingkan dengan pemberian pakan 

konsentrat. Sebagaimana disimpulkan Soeparno (2009) lemak 

daging segar yang berwarna kuning disebabkan akumulasi 

pigmen karotenoid dalam jaringan.  

2.8  Marbling 

Marbling daging dilihat dari permukaan otot mata 

rusuk kemudian dicocokkan dengan standar marbling daging. 

Marbling daging dibedakan menjadi 3 kelompok besar yaitu 

marbling kelompok I (skor 9-12), marbling kelompok II (skor 

5-8) dan yang terakhir marbling kelompok III (skor 1-4) (SNI 

3932, 2008). Pengukuran skor marbling dilakukan pada bagian 

tulang rusuk ke 12 dan ke 13 dengan menggunakan standar 

penilaian dari AUS-MEAT (Meat and Livestock Australia, 

2010). Skor marbling berkorelasi terhadap kualitas daging, 

karena marbling merupakan salah satu indikator menentukan 

kualitas daging. Karkas sapi Brahman cross steer memiliki 

skor marbling rendah dibandingkan sapi non Brahman  

(Smith, Domingue, Paschal, Franke, Bidner and Whipple, 

2007). 

Marbling atau lemak intramuskuler merupakan lemak 

yang tumbuh setelah deposisi lemak visceral, lemak 

penyelubung ginjal dan lemak subkutan. Lemak marbling 

terdapat didalam jaringan ikat perimisial diantara ikatan 
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serabut otot (Soeparno, 2009). Warner, Greenwood, Pethick 

and Fergurson (2010) menambahkan bahwa marbling 

merupakan butiran lemak putih yang dapat terlihat oleh mata 

yang tersebar pada jaringan otot daging. Marbling 

berpengaruh terhadap keempukan dan cita rasa daging serta 

memberikan aroma daging yang sedap.  

Marbling mempengaruhi rasa, aroma dan tekstur 

daging sapi. Rasa dipengaruhi oleh banyak sedikitnya lemak 

yang terkandung didalam daging yang akan memberikan 

aroma khas daging ketika dimasak dan juiciness yang 

disebabkan oleh lemak yang meleleh ketika dipanaskan (Field, 

2007). Menurut Lawrie (2003) menyatakan bahwa marbling 

cenderung mengencerkan elemen tenunan pengikat dalam urat 

daging tempat lemak dideposit sehingga memungkinkan 

terjadinya keempukan (Nuernberg, Dannenberg, Nuernberg, 

Ender, Voigt, Scollan, Wood, Nute and Richardo, 2005). Skor 

marbling yang rendah menunjukkan rendahnya kandungan 

lemak didalam daging (Suryani, Panjono, dan Agus, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian Hafid dan priyanto (2006) 

menyatakan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap 

ketebalan lemak punggung. Heifer dan cow mempunyai 

ketebalan lemak punggung rusuk ke-12 lebih tebal yaitu 2,18 

dan 2,11 mm dibandingkan dengan steer yaitu 1,80 mm. 

Secara genetik bangsa sapi Bos indicus mempunyai kandungan 

lemak intramuskuler rendah yaitu 0,4±0,06% dibandingkan 

dengan bangsa sapi Bos Taurus yaitu 2,5-4,6% (Prasetyo, 

Soeparno, Suryanto dan Rusman, 2009).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RPH PT. Cianjur Arta 

Makmur di Kampung Citampele, Desa Menteng Sari, 

Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 02 September sampai 

22 September 2015. 

 

3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sapi Brahman cross steer sebanyak 313 ekor terdiri dari PI0 

sebanyak 34 ekor, PI2 80 ekor, PI4 113 ekor dan PI6 86 ekor 

dengan rata-rata bobot potong PI0 496,00±32,94 kg, PI2 

492,28±43,34 kg, PI4 519,68±51,63 kg dan PI6 537,36±48,64 

kg dengan kisaran umur 1,5-3,5 tahun. Pendugaan umur 

dilakukan dengan cara melihat perubahan jumlah gigi seri. 

Berdasarkan standar SNI 7651 (2011) sapi dengan gigi seri 

rahang bawah belum berganti menjadi gigi tetap artinya sapi 

berumur <1,5 tahun (PI0), sapi dengan gigi seri permanen 

berjumlah satu pasang artinya sapi berumur 1,5-2 tahun (PI2), 

sapi dengan gigi seri permanen berjumlah 2 pasang, sapi 

berumur >2-3 tahun (PI4), sapi dengan gigi seri permanen 

berjumlah 3 pasang maka sapi berumur 3-3,5 tahun (PI6). 

Peralatan yang digunakan adalah timbangan ternak digital 

“Great Scale” kapasitas 1500 kg dengan ketelitian 1 kg untuk 

menimbang bobot potong, restraining box, alat stunning 

bertenaga angin dengan kapasitas tekanan 6-12 bar, pisau 

bleeding, pisau skinning, katrol, brisket saw dan carcass 

splitting saw dengan merk Kent Master, timbangan karkas 
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(carcass scale) dengan ketelitian 0,5 kg, gambar skor warna 

daging dan skor warna lemak berdasarkan standar SNI 3932 

(2008) serta marbling score berdasarkan standar AUS-MEAT 

(2010). 

 

3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

di RPH PT. Cianjur Arta Makmur. Pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling. Data dianalisa secara 

deskriptif. Prosedur penelitian ialah sebagai berikut: 

a. Penimbangan bobot potong. 

b. Pemotongan dan pengamatan karkas. 

- Sapi diistirahatkan dikandang istirahat sekitar 

3-4 jam. 

- Dilakukan pemeriksaan antemortem yang 

meliputi identitas ternak dan kesehatan ternak. 

- Sapi digiring melalui gangway menuju 

restraining box. 

- Dilakukan proses stunning menggunakan alat 

dengan prinsip kerja tekanan angin yang 

ditembakkan dikepala sapi. Posisi tembakan 

pada persilangan antara kedua tanduk dan 

mata sapi dengan tekanan sebesar 8-10 bar, 

sebelum pintu restraining box dibuka, sapi 

dipastikan sudah dalam keadaan pingsan. 

- Dilakukan penyembelihan (bleeding) secara 

islami, memotong bagian vena jugularis, 

arteri aortis, oesophagus dan trachea. Darah 

harus dikeluarkan secara maksimal dari tubuh 

dengan cara menggantung sapi dengan kedua 

kaki belakang pada sendi tendo-achilles 
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dikaitkan pada katrol otomatis kemudian 

ditarik keatas sehingga bagian leher berada 

diposisi bawah. 

- Kepala dipotong pada sendi occipto-atlantis, 

kaki depan dipotong pada sendi carpo-

metacarpal dan kaki belakang dipotong pada 

sendi tarso-metatarsal dengan menggunakan 

pisau pemotong. Dilakukan pendugaan umur 

sapi dengan cara melihat perubahan jumlah 

gigi seri. 

- Pengulitan (skinning) dengan menggunakan 

pisau skinning. 

- Proses eviserasi dilakukan dengan membelah 

bagian abdomen dengan pisau karkas 

kemudian dilanjutkan pembelahan dada 

menggunakan brisket saw dan organ dalam 

yaitu isi rongga dada dan isi rongga perut 

dikeluarkan. 

- Karkas dibelah simetris dengan menggunakan 

gergaji karkas (carcass saw) sepanjang tulang 

belakang. 

- Kedua bagian karkas (kanan dan kiri) 

ditimbang dengan menggunakan timbangan 

digital otomatis (carcass scale) dan 

dijumlahkan untuk memperoleh bobot karkas 

segar (hot carcass). 

- Pencucian karkas dengan menggunakan air 

bersih dengan cara disemprot menggunakan 

selang. Selanjutnya pemisahan medula 

spinalis, pembukaan tendon pada blade. 

- Proses tenderstretch. 
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- Karkas dimasukkan chilled carcass room 

selama 18 jam atau sampai suhu karkas tidak 

lebih dari 16
0
C. 

c. Penimbangan karkas layu (chilled carcass) dan 

pengamatan kualitas fisik dilakukan setelah chilling. 

- Karkas dikeluarkan dari chilling room secara 

berurutan. 

- Kedua bagian karkas (kanan dan kiri) 

ditimbang dengan menggunakan timbangan 

digital otomatis (carcass scale) dan 

dijumlahkan untuk memperoleh bobot karkas 

layu (chilled carcass). 

- Karkas di boning berdasarkan standar 

potongan retail yang telah ditentukan. 

- Diambil bagian loin sebanyak ±200 gram 

untuk digunakan sebagai sampel pengamatan 

kualitas fisik daging (warna daging, warna 

lemak dan marbling). 

 

3.4  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati meliputi: 

1. Bobot potong yaitu bobot hidup sapi yang ditimbang 

sesaat sebelum dipotong. 

2. Bobot karkas yaitu bobot hasil penimbangan bagian 

tubuh sapi sehat yang telah disembelih secara halal, 

telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala 

dan kaki mulai dari tarsus/karpus kebawah, organ 

reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang 

berlebih. Bobot karkas segar adalah bobot karkas 

pasca pemotongan ternak dan sebelum masuk ruang 

pelayuan. 
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3. Rasio dari bobot karkas segar terhadap bobot hidup, 

dinyatakan dengan rumus (Field, 2011): 

 

 

4. Bobot karkas layu yaitu bobot karkas setelah 

dilayukan didalam ruang pelayuan. 

5. Warna daging: penilaian warna daging dilakukan 

dengan melihat warna permukaan otot mata rusuk 

dengan bantuan cahaya senter dan mencocokannya 

dengan standar warna yang paling sesuai dengan 

warna daging. Standar warna daging sapi 

menggunakan skor 1-9, mulai dari warna merah muda 

sampai merah tua, yaitu warna merah terang (skor 1-

5), warna merah kegelapan/agak gelap (skor 6-7) dan 

warna merah gelap (skor 8-9) (SNI 3932, 2008). 

Pedoman standar skor warna daging bisa dilihat pada 

Gambar 3. 

6. Warna lemak: penilaian warna lemak dilakukan 

dengan melihat warna lemak subkutis dengan bantuan 

cahaya senter dan mencocokannya dengan standar 

warna. Warna lemak dinilai mulai yang berwarna 

putih (skor 1-3), warna putih kekuningan (skor 4-6), 

dan warna kuning (skor 6-9) (SNI 3932, 2008). 

Pedoman standar skor warna lemak bisa dilihat pada 

Gambar 4. 

7. Marbling: penilaian marbling dilakukan dengan 

melihat intensitas marbling pada permukaan otot mata 

rusuk dan mencocokannya dengan standar. Penilaian 

skor marbling berdasarkan standar AUS-MEAT terdiri 

Persentase Karkas =
             

           
 x 100% 
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dari skor 100-1100 (AUS-MEAT and MSA, 2010). 

Pedoman standar skor marbling bisa dilihat pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 3. Pedoman standar skor warna daging berdasarkan 

SNI 3932 (2008) 

 

Gambar 4. Pedoman standar skor warna lemak berdasarkan 

SNI 3932 (2008) 
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Gambar 5. Pedoman standar skor marbling berdasarkan AUS-

MEAT and MSA (2010) 
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3.5  Analisis Data 

 Data bobot potong, bobot karkas dan persentase 

karkas dianalisis menggunakan analisis variansi satu arah (one 

way anova). Apabila hasil analisis menunjukkan perbedaan 

yang nyata antar perlakuan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (least significant difference) pada taraf 1 persen. 

        (∑∑ 
     

  

  

 

   

 

   

)      ∑
  

 

 
 

 

   

  

  
   

Keterangan:  

JKG (Jumlah kuadrat 

galat) 

: Variasi yang ada dalam masing 

masing kelompok 

JKP (Jumlah kuadrat 

perlakuan) 

: Variasi rata-rata kelompok sampel 

terhadap rata-rata keseluruhan 

JKT (Jumlah kuadrat 

total) 

: Jumlah kuadrat selisih antara skor 

dengan rata-rata totalnya 

 

Rumus jumlah kuadrat total: 

     ∑∑ 
    

  

  

 

   

 

   

 

Keterangan: 

JKT : Jumlah kuadrat total 

N : Banyaknya data 

nr : Banyaknya kelompok 

T : Total data 

Xij : Data pada kolom  ke-i 
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Rumus jumlah kuadrat baris/perlakuan: 

 

     ∑
  

 

 
 

 

   

  

  
 

Keterangan: 

JKP : Jumlah kuadrat perlakuan 

n  : Banyaknya data 

nr : Banyaknya kelompok 

T : Total jumlah pengamatan  

 Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

one way anova dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT). Uji ini adalah prosedur pembanding dari nilai tengah 

perlakuan (rata-rata perlakuan) dengan menggunakan 

gabungan kuadrat tengah sisa (KTG/S). Nilai uji 

menggunakan nilai-nilai pada Tabel t dengan rumus: 

            √
       

 
 

   √
        

 
 

Keterangan: 

BNt  : Uji beda nyata terkecil 

Tadf    : Tabel-t 

MSE : Galat 

r : Total data (Steel dan Torrie, 1995). 
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3.6 Batasan Istilah 

Steer : Sapi jantan yang telah dikastrasi pada 

usia muda sebelum dewasa atau 

mencapai tingkat kematangan seksual. 

Stunning : Proses pemingsanan pada ternak sapi 

sebelum dilakukan penyembelihan. 

Restraining box : Tempat khusus untuk penanganan ternak 

saat akan dilakukan stunning. 

Brisket saw : Gergaji yang khusus digunakan untuk 

membelah bagian dada sapi saat proses 

eviserasi. 

Carcass saw : Gergaji yang khusus digunakan untuk 

membelah karkas sapi. 

Hot carcass : Bobot karkas segar pasca pemotongan 

ternak dan sebelum masuk ruang 

pelayuan. 

Chilled carcass : Bobot karkas layu setelah dilayukan dari 

ruang pelayuan. 

Marbling  : Butiran lemak putih yang tersebar 

dalam jaringan otot daging (lemak 

intramuskuler). 

Tenderstretch : Metode menggantung karkas pada 

bagian foramen obturator. Metode ini 

menyebabkan lebih banyak otot yang 

“tertarik” sehingga pemendekan 

sarkomere dapat dicegah. 

PI (Permanent 

Incisors) 

: Pendugaan umur sapi dengan cara 

melihat perubahan jumlah gigi seri 

menjadi gigi seri tetap. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Karkas Sapi Brahman Cross Steer pada 

Kelompok Umur Berbeda 

 Hasil pengamatan bobot potong, bobot karkas segar 

(hot carcass), bobot karkas layu (chilled carcass) dan 

persentase karkas sapi Brahman cross steer pada kelompok 

umur yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 1 dan perhitungan 

pada Lampiran 8. 
 

Tabel 1. Rata-rata dan standar deviasi bobot potong, bobot 

karkas segar (hot carcass), bobot karkas layu (chilled 

carcass) dan persentase karkas sapi Brahman cross 

steer pada kelompok umur yang berbeda. 
Parameter Jumlah (ekor) Umur (PI) Rata-rata±SD 

Bobot Potong (kg) 34 0 496,00±32,94a 

 80 2 492,28±43,34a 

 113 4 519,68±51,63b 

 86 6 537,36±48,64c 

  Rataan 511,33±44,14 

Bobot Karkas Segar (kg) 34 0 273,57±19,88a 

 80 2 268,41±23,44a 

 113 4 283,45±29,65b 

 86 6 298,16±27,07c 

  Rataan 280,40±25,01 

Bobot Karkas Layu (kg) 34 0 268,87±19,29a 

 80 2 263,74±23,20a 

 113 4 278,28±29,20b 

 86 6 290,82±26,94c 

  Rataan 275,43±24,66 

Persentase Karkas (%) 34 0 55,20±2,88 

 80 2 54,56±1,87 

 113 4 54,56±2,22 

 86 6 55,15±2,28 

  Rataan 54,87±2,31 
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Keterangan : Superskrip dengan huruf yang berbeda pada 

kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

sangat nyata (P<0,01) pada bobot potong, bobot 

karkas segar (hot carcass) dan bobot karkas 

layu (chilled carcass). 

 Berdasarkan Tabel 1 dan hasil analisis data, 

menunjukkan bahwa bobot potong pada berbagai tingkat umur 

berbeda sangat nyata (P<0,01). PI6 menghasilkan bobot potong 

lebih tinggi daripada PI0, PI2 dan PI4. Semakin meningkatnya 

umur akan meningkatkan bobot potong ternak. Pengaruh umur 

berkaitan erat dengan pertumbuhan ternak. Pernyataan 

Soeparno (2009) bahwa urutan fase pertumbuhan komponen 

karkas diawali dengan laju pertumbuhan yang cepat, setelah 

mencapai pubertas, daging menurun dan deposisi lemak 

meningkat hingga saat periode akhir penggemukan 

pertumbuhan daging menjadi sangat lambat. Bobot potong 

sapi Brahman cross steer pada PI0, PI2, PI4 dan PI6 semakin 

meningkat yaitu 496,00±32,94 kg, 492,28±43,34 kg, 

519,68±51,63 kg dan 537,36±48,64 kg, tetapi tidak pada posisi 

PI2 mengalami penurunan. Hal ini diduga karena faktor 

eksternal seperti lingkungan, kondisi ternak, konsumsi pakan, 

serta variasi isi saluran pencernaan. Menurut Wiyatna (2007) 

bobot komponen non karkas seperti kulit, kepala, kaki 

(eksternal offal) dan organ saluran pencernaan (internal offal) 

dapat mempengaruhi besarnya bobot karkas (jumlah yang 

besar akan menghasilkan persentase karkas yang rendah) 

persentase karkas erat kaitannya dengan bobot potong dan 

bobot karkas seekor ternak. Soeparno (2009) menyatakan 

bahwa faktor lingkungan berkaitan dengan fisiologi ternak 

seperti temperatur, iklim dan kelembaban dapat menyebabkan 

stres dan mengurangi nafsu makan. Latulumamina (2013) 
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menambahkan bahwa jumlah konsumsi pakan berkaitan 

dengan bobot badan ternak, sapi yang mengkonsumsi pakan 

banyak dapat mencapai bobot badan lebih tinggi dibandingkan 

dengan konsumsi pakan sedikit. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bobot potong yang lebih tinggi dibandingkan 

penelitian Suryani dkk., (2014) sapi Brahman cross steer pada 

umur 1,5-2 tahun diperoleh bobot potong 432,50 kg. 

Sedangkan hasil penelitian Kuswati et al., (2014) sapi 

Brahman cross steer yang dipelihara di feedlot pada umur 

penggemukan 1 bulan, 2 bulan dan 2,5 bulan menunjukkan 

kenaikan rata-rata bobot potong sebesar 422,00±17,37 kg, 

438,55±27,80 kg dan 450,27±43,38 kg. 

 Berdasarkan Tabel 1 dan hasil analisis data, 

menunjukkan bahwa bobot karkas segar dan bobot karkas layu 

pada berbagai tingkat umur berbeda sangat nyata (P<0,01). 

Bobot karkas sapi Brahman cross steer pada PI6 lebih tinggi 

dibandingkan PI0, PI2 dan PI4. Bobot karkas segar berturut-

turut PI0 273,57±19,88 kg, PI2 268,41±23,44 kg, PI4 

283,45±29,65 kg dan PI6 298,16±27,07 kg. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa umur dan bobot ternak akan 

mempengaruhi produksi karkas yang dihasilkan. Semakin 

meningkatnya umur akan meningkatkan bobot ternak yang 

diikuti dengan kenaikan bobot karkas. Sejalan dengan 

penelitian Pradana dkk., (2014) menyatakan bahwa bobot 

potong berpengaruh terhadap bobot karkas, semakin tinggi 

bobot potong akan menghasilkan bobot karkas yang semakin 

meningkat. Pernyataan ini didukung Amatayakul-Chanter et 

al., (2013) menyatakan bahwa perbedaan bobot karkas 

berkaitan dengan variasi dalam tingkat deposisi tulang, daging 

dan jaringan lemak selama periode penggemukan. Schonfeldt 

and Strydom (2011) menjelaskan bahwa kecepatan 
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pertumbuhan relatif berbagai komponen tubuh ternak 

berlangsung secara bertahap, diawali dengan pertumbuhan 

tulang, diikuti oleh daging dan terakhir adalah penimbunan 

lemak.  

Hasil penelitian ini lebih tinggi dari hasil penelitian 

Suryadi (2006) bahwa bobot potong sapi Brahman cross 300-

320 kg menghasilkan bobot karkas 160,1 kg, bobot potong 

350-370 kg dengan bobot karkas 186,3 kg, bobot potong 400-

420 kg bobot karkas 220,5 kg dan bobot potong 450-470 kg 

menghasilkan bobot karkas 250 kg. Hasil penelitian Suryadi 

menunjukkan bahwa kenaikan bobot potong selalu diikuti 

dengan kenaikan bobot karkas. Data Tabel 1 menunjukkan 

bahwa rataan bobot karkas segar lebih tinggi dibandingkan 

rataan bobot karkas layu yaitu 280,40±25,01 kg dan 

275,43±24,66 kg. Hal ini dikarenakan bobot karkas layu 

mengalami penyusutan setelah dilakukan proses pelayuan di 

dalam chilling room, penyusutan disebabkan oleh cairan 

daging yang keluar pada saat terjadi proses pelayuan. 

Soeparno (2009) menambahkan drip adalah jumlah cairan 

daging yang keluar atau eksudasi cairan beserta penurunan 

kandungan gizi daging yang larut dan hilang selama proses 

pelayuan. 

Berdasarkan Tabel 1 dan hasil analisis data, 

menunjukkan bahwa persentase karkas pada berbagai tingkat 

umur berbeda tidak nyata (P>0,05). Rata-rata persentase 

karkas PI0, PI2, PI4 dan PI6 yaitu 55,20±2,88%, 54,56±1,87%, 

54,56±2,22% dan 55,15±2,28%. Persentase tersebut hampir 

sama dengan yang dilaporkan Kuswati et al., (2014) 

persentase karkas sapi Brahman cross steer sebesar 54,1%. 

Hasil penelitian Suryani dkk., (2014) mendapatkan persentase 

karkas lebih rendah 53,90%. Sedangkan hasil penelitian 
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Priyanto, Kurniawan dan Adam (2009) pada berbagai bobot 

potong menghasilkan bobot karkas yang semakin meningkat, 

tetapi tidak terjadi pada persentase karkas. Bobot potong 301-

358 kg diperoleh  persentase karkas 49,90%, bobot potong 

351-400 kg persentase karkas 50,32%, bobot potong 401-450 

kg persentase karkas 49,70% dan bobot potong 451-500 kg 

persentase karkas 48,62%. Meningkatnya bobot potong dan 

bobot karkas tidak selalu diikuti dengan kenaikan persentase 

karkas. Gillespie (2006) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi persentase karkas adalah konfirmasi tubuh dan 

derajat kegemukan, jumlah pakan dan air yang terdapat dalam 

saluran pencernaan, kulit yang tebal dan berat akan 

mempengaruhi jumlah persentase karkas. Hafid dan Ruqayah 

(2009) melaporkan bahwa persentase isi saluran pencernaan 

dapat mencapai 30% dari bobot hidup seekor sapi. Persentase 

karkas juga dipengaruhi oleh umur potong (ternak muda 

memiliki persentase karkas lebih rendah dibandingkan dengan 

ternak tua. Karena hewan yang menjadi tua mendapatkan 

proporsi penambahan berat pada organ dalam), jenis kelamin, 

bobot karkas dan derajat kegemukan. Sapi yang gemuk 

cenderung memiliki persentase karkas yang tinggi (ternak 

yang gemuk, persentase karkasnya tinggi dan umumnya 

berbentuk tebal seperti balok) (McKiernan, Gaden and 

Sundstrom, 2007). Kuswati et al., (2014) menyatakan bahwa 

persentase karkas dipengaruhi bobot komponen non karkas 

seperti kepala, kedua kaki depan dan belakang, kulit, internal 

offal (jeroan). Didukung pernyataan Miguel et al., (2014) 

menyatakan bahwa persentase karkas dipengaruhi oleh bobot 

non karkas, semakin tinggi bobot non karkas maka akan 

menurunkan persentase bobot karkas.  
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4.2 Kualitas Fisik Daging Sapi Brahman Cross Steer pada 

Kelompok Umur Berbeda 

 Hasil penilaian kualitas fisik daging sapi Brahman 

cross steer meliputi warna daging, warna lemak dan marbling 

dapat dilihat pada Tabel 2 dengan hasil perhitungan pada 

Lampiran 8. 
 

Tabel 2. Rata-rata dan jumlah persentase warna daging, warna 

lemak dan marbling sapi Brahman cross steer pada 

kelompok umur yang berbeda 
Parameter Umur (PI) Skor Persentase (%) Rata-rata±SD 

Warna Daging 

0 
4 88,24 4,12±0,33 

5 11,76  

2 

4 68,75 4,34±0,55 

5 28,75  

6 2,5  

4 

4 76,99 4,24±0,45 

5 22,12  

6 0,88  

6 

4 65,12 4,36±0,53 

5 33,72  

6 1,16  

  Rataan 4,27±0,47 

Warna Lemak 

0 2 100 2,00±0 

2 2 100 2,00±0 

4 2 100 2,00±0 

6 2 100 2,00±0 

Marbling 

0 
2 82,35 2,18±0,39 

3 17,65  

2 
2 93,75 2,06±0,24 

3 6,25  

4 
2 94,69 2,05±0,23 

3 5,31  

6 
2 96,51 2,03±0,18 

3 3,49  

  Rataan 2,08±0,26 
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Warna daging merupakan indikator penting yang 

menunjukkan penilaian konsumen terhadap mutu kesegaran 

daging. Sebagian besar konsumen lebih memilih daging 

berwarna merah cerah dibandingan dengan daging yang 

berwarna gelap. Lawrie (2003) menyatakan bahwa faktor 

penentu warna daging yaitu konsentrasi pigmen daging 

mioglobin dan tipe molekul mioglobin yang dikandungnya 

(tergantung pada status dan kondisi kimia serta fisik lain 

dalam daging). Warna daging dalam penelitian ini disesuaikan 

berdasarkan skor warna standar SNI 3932 (2008) yaitu 

menggunakan skor 1-9 mulai dari warna merah muda sampai 

warna merah tua, yaitu warna merah terang (skor 1-5), warna 

merah kegelapan atau agak gelap (skor 6-7) dan warna merah 

gelap (skor 8-9). 

Berdasarkan hasil analisis data Tabel 2 menunjukkan 

bahwa rata-rata warna daging sapi Brahman cross steer pada 

PI0, PI2, PI4 dan PI6 yaitu 4,12±0,33, 4,34±0,55, 4,24±0,45 dan 

4,36±0,53. Warna daging menunjukkan diskripsi kategori 

warna merah terang, merupakan warna daging yang 

dikehendaki konsumen. Troy and Kerry (2010) menyatakan 

bahwa mioglobin merupakan pigmen utama yang menentukan 

warna daging, permukaan yang berwarna merah cerah akibat 

adanya pigmen oksimioglobin dan metmioglobin memberikan 

warna coklat. Soeparno (2007) menambahkan bahwa semakin 

bertambahnya umur ternak, konsentrasi mioglobin semakin 

meningkat walaupun tidak konstan. Menurut Soeparno (2009) 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi warna daging 

antara lain pakan, stres (tingkat aktivitas dan tipe otot) dan pH 

oksigen. Didukung pernyataan Chulayo, Bradley and 

Muchenje (2015) menyatakan bahwa pengaruh stres sebelum 
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pemotongan dapat menyebabkan perubahan-perubahan fisik 

dan biokimia, pengaruh stunning dapat memberikan efek rasa 

sakit dan menimbulkan stres. Kuntoro, maheswari dan Nuraini 

(2013) menambahkan bahwa kondisi stres sebelum 

pemotongan dapat berpengaruh terhadap ketersediaan 

glikogen dalam otot dan berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya pH daging pascamati. Sedangkan pengaruh pakan 

terhadap warna daging dilaporkan hasil penelitian Priyanto, 

Fuah dan Aditia (2015) bahwa sapi Sumba Ongole (SO) 

dengan kisaran umur 1,5-2 tahun dengan pemberian pakan 

konsentrat berenergi tinggi menghasilkan rata-rata warna 

daging yaitu 5,00±0,56. Didukung pernyataan Webb and 

Erasmus (2013) menyatakan bahwa sapi yang dipelihara 

secara intensif dengan konsumsi pakan konsentrat 

menghasilkan warna daging yang lebih cerah dibandingkan 

dengan sistem pemeliharaan pasture, pemeliharaan sistem ini 

ternak hanya mendapatkan pakan hijauan dengan kandungan 

energi rendah sehingga memiliki intensitas warna 10% kurang 

cerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 90% sapi 

Brahman cross steer pada kelompok umur yang berbeda 

menghasilkan warna daging merah cerah sesuai dengan yang 

dikehendaki konsumen. Hanya 10% menghasilkan warna 

merah kegelapan atau agak gelap. 

Berdasarkan hasil analisa data Tabel 2 menunjukkan 

bahwa warna lemak pada berbagai tingkat umur berbeda tidak 

nyata. Persentase warna lemak dari masing-masing kelompok 

umur menghasilkan 100% warna putih (skor 2). Skor tersebut 

sesuai dengan petunjuk SNI 3932 (2008) bahwa skor warna 

putih (1-3), skor demikian termasuk dalam kategori kualitas 

daging yang baik yaitu warna lemak yang dikehendaki 

konsumen. Warna lemak bukanlah penentu utama dalam 
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penilaian kualitas daging, warna lemak yang kekuning-

kuningan berhubungan dengan selera konsumen, konsumen 

lebih menghendaki warna lemak putih. Warna lemak putih 

dipengaruhi oleh pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soeparno (2009) menyatakan bahwa faktor utama yang 

mempengaruhi warna lemak adalah karoten yang terkandung 

dalam pakan hijauan. Lawrie (2003) menambahkan pemberian 

pakan hijauan yang tingi akan menghasilkan warna lemak 

kekuningan pada karkas, yang disebabkan kandungan β-

karoten pada hijauan, sedangkan pemberian pakan konsentrat 

yang tinggi akan menghasilkan warna lemak lebih putih. 

Soeparno (2007) menyatakan bahwa sapi dewasa atau tua, 

lemak daging segar kadang-kadang berwarna kuning, hal ini 

karena terjadi akumulasi pigmen karotenoid dalam jaringan. 

Berdasarkan hasil analisa data Tabel 2 menunjukkan 

bahwa marbling pada berbagai tingkat umur berbeda tidak 

nyata. Rata-rata skor marbling PI0, PI2, PI4 dan PI6 yaitu 

2,18±0,39, 2,06±0,24, 2,05±0,23 dan 2,03±0,18. Hasil tersebut 

jika dibandingkan dengan standar AUS-MEAT (2010) 

termasuk dalam kategori skor 2. Skor marbling berdasarkan 

standar SNI 3932 (2008) dibedakan menjadi 3 kelompok besar 

yaitu marbling kelompok I (skor 9-12), marbling  kelompok II 

(skor 5-8) dan marbling  kelompok III (skor 1-4). Rata-rata 

skor marbling dalam penelitian ini berdasarkan standar SNI 

3932 (2008) termasuk dalam kategori rendah. Hasil penelitian 

yang dilaporkan Smith et al., (2007) bahwa karkas sapi 

Brahman cross steer memiliki skor marbling rendah 

dibandingkan sapi non Brahman. Skor marbling  berhubungan 

dengan jumlah deposit lemak intramuskuler. Berdasarkan 

Meat and Livestock Australia (2010) bahwa skor marbling 

meningkat sesuai dengan umur dan tergantung penempatan 
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lemak didalam tubuh. Ditambahkan Soeparno (2009) 

menyatakan bahwa pada umumnya deposisi lemak 

intramuskuler berbeda diantara spesies, ternak, umur dan otot. 

Hal ini didukung pernyataan Lawrie (2003) bahwa jenis 

kelamin berpengaruh terhadap kandungan lemak 

intramuskuler dalam daging, sapi jantan mempunyai lemak 

intramuskuler lebih kecil dibandingkan sapi betina, sedangkan 

sapi jantan yang dikastrasi kandungan lemak intramuskuler 

lebih banyak daripada sapi jantan yang tidak dikastrasi. 

Menurut (Lunn, 2006) menyatakan bahwa waktu pengebirian 

sapi jantan dapat berpengaruh terhadap marbling, deposit 

lemak sapi jantan yang dikastrasi lebih cepat, sehingga dapat 

meningkatkan marbling. Perbandingan komposisi lemak 

intramuskuler sapi yang dikastrasi dan tidak dikastrasi pada 

umur 12 bulan sebesar 3,03% dan 1,00%. Faktor yang 

menyebabkan perbedaan tingkat penyebaran lemak didalam 

daging adalah jenis pakan, waktu penggemukan, umur dan 

breed (Lawrie, 2003). Marbling akan meningkat seiring 

dengan bertambahnya umur dan tergantung penempatan lemak 

didalam tubuh (Meat & Livestock Australia, 2010). Sapi 

Brahman termasuk dalam bangsa sapi keturunan  Bos indicus. 

Menurut Prasetya dkk., (2009) menyatakan bahwa bangsa sapi 

Bos indicus mempunyai kandungan lemak intramuskuler 

rendah yaitu 0,4±0,06% dibandingkan dengan bangsa sapi Bos 

taurus yaitu 2,5±4,6%. 

Stephen (2012) menyatakan bahwa marbling 

merupakan faktor penentu kualitas daging dengan indikator 

keempukan, juiciness dan flavor. Pemberian pakan berenergi 

tinggi pada awal pemeliharaan dengan waktu pemeliharaan 

yang lama dapat meningkatkan lemak marbling. Ditambahkan 

Soeparno (2009) menyatakan bahwa jumlah energi dan 
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komposisi pakan dapat mengubah komposisi tubuh dan 

karkas, ternak yang mengonsumsi energi melebihi kebutuhan 

selama fase pemeliharaan dengan didukung kondisi 

lingkungan yang menguntungkan,  ternak tersebut akan 

menimbun energi dalam bentuk lemak didalam  tubuhnya. 

Warner et al., (2010) menambahkan bahwa marbling 

merupakan butiran lemak putih yang dapat terlihat oleh mata 

yang tersebar pada jaringan otot daging. Marbling 

berpengaruh terhadap keempukan dan cita rasa daging serta 

memberikan aroma daging yang sedap. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Field (2007) menyatakan bahwa marbling 

mempengaruhi rasa, aroma dan tekstur daging sapi yang akan 

memberikan aroma khas daging ketika dimasak dan juiciness 

yang disebabkan oleh lemak yang meleleh ketika dipanaskan. 

Marbling cenderung mengencerkan elemen tenunan pengikat 

dalam urat daging tempat lemak dideposit sehingga 

memungkinkan terjadinya keempukan (Nuernberg et al., 

2005). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Sapi dengan kelompok umur PI6 menghasilkan bobot 

potong dan bobot karkas lebih tinggi dibandingkan 

dengan PI0, PI2 dan PI4, dengan persentase karkas 

yang sama.  

2. Kualitas fisik daging yaitu warna daging, warna lemak 

dan marbling tidak tergantung umur dan masih dalam 

kisaran daging normal. 

5.2 Saran 

 Pemotongan ternak sebaiknya dilakukan pada umur 

PI6 karena menghasilkan bobot karkas yang lebih tinggi 

dengan warna daging yang normal.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Bobot Potong pada Umur yang Berbeda 

No 

Bobot potong 

(kg) 

PI0 

1 434 

2 464 

3 485 

4 525 

5 522 

6 568 

7 472 

8 513 

9 486 

10 486 

11 480 

12 459 

13 483 

14 515 

15 467 

... ... 

34 511 

Total 16864 

Rata-rata 496 

SD 32,94 

 

No 

Bobot potong 

(kg) 

PI2 

1 564 

2 377 

3 397 

4 389 

5 480 

6 447 

7 396 

8 461 

9 471 

10 461 

11 410 

12 498 

13 466 

14 456 

15 523 

... ... 

80 504 

Total 39382 

Rata-rata 492,28 

SD 43,34 
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No 

Bobot potong 

(kg) 

PI4 

1 490 

2 410 

3 483 

4 397 

5 480 

6 481 

7 466 

8 500 

9 518 

10 490 

11 512 

12 412 

13 472 

14 467 

15 438 

... ... 

113 559 

Total 58724 

Rata-rata 519,68 

SD 51,63 

 

 

 

 

 

No 

Bobot potong 

(kg) 

PI6 

1 423 

2 397 

3 490 

4 465 

5 519 

6 589 

7 551 

8 554 

9 563 

10 574 

11 534 

12 573 

13 497 

14 524 

15 432 

... ... 

86 556 

Total 46213 

Rata-rata 537,36 

SD 48,64 
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Lampiran 2. Bobot Karkas Segar pada Umur yang Berbeda 

No 

Bobot karkas 

segar (kg) 

PI0 

1 241,70 

2 254,05 

3 253,35 

4 293,50 

5 276,85 

6 326,35 

7 261,95 

8 278,90 

9 281,85 

10 262,65 

11 272,25 

12 246,30 

13 247,15 

14 268,55 

15 260,45 

... ... 

34 283,75 

Total 9301,45 

Rata-rata 273,57 

SD 19,88 

 

No 

Bobot karkas 

segar (kg) 

PI2 

1 299,55 

2 210,70 

3 207,95 

4 217,00 

5 284,15 

6 255,00 

7 217,05 

8 247,20 

9 269,50 

10 249,80 

11 226,50 

12 274,50 

13 261,50 

14 249,15 

15 289,75 

... ... 

80 288,05 

Total 21473,15 

Rata-rata 268,41 

SD 23,44 
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No 

Bobot karkas 

segar (kg) 

PI4 

1 274,60 

2 225,05 

3 270,65 

4 214,95 

5 263,85 

6 255,55 

7 252,40 

8 279,35 

9 278,10 

10 262,05 

11 289,05 

12 211,10 

13 250,70 

14 242,10 

15 233,80 

... ... 

113 284,95 

Total 32029,65 

Rata-rata 283,45 

SD 29,65 

 

 

 

 

 

No 

Bobot karkas 

segar (kg) 

PI6 

1 239,50 

2 226,68 

3 264,60 

4 254,75 

5 277,35 

6 325,70 

7 309,95 

8 277,05 

9 308,70 

10 293,10 

11 354,20 

12 283,90 

13 289,80 

14 285,90 

15 230,80 

... ... 

86 313,55 

Total 25469,68 

Rata-rata 296,16 

SD 27,07 
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Lampiran 3. Bobot Karkas Layu pada Umur yang Berbeda 

No 

Bobot karkas 

layu (kg) 

PI0 

1 236,60 

2 250,68 

3 249,68 

4 287,82 

5 272,52 

6 319,86 

7 257,18 

8 273,88 

9 276,92 

10 258,84 

11 267,30 

12 242,78 

13 243,22 

14 264,36 

15 256,78 

... ... 

34 278,74 

Total 9141,72 

Rata-rata 268,87 

SD 19,29 

 

 

 

 

No 

Bobot karkas 

layu (kg) 

PI2 

1 295,32 

2 206,74 

3 203,64 

4 212,90 

5 277,88 

6 248,64 

7 212,20 

8 242,18 

9 264,58 

10 245,22 

11 222,38 

12 268,38 

13 256,16 

14 244,58 

15 285,54 

... ... 

80 283,52 

Total 21099,45 

Rata-rata 263,74 

SD 23,20 
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No 

Bobot karkas 

layu (kg) 

PI4 

1 269,54 

2 220,02 

3 265,90 

4 205,54 

5 258,24 

6 250,26 

7 246,92 

8 274,12 

9 272,92 

10 257,94 

11 283,18 

12 207,34 

13 246,44 

14 237,32 

15 229,62 

... ... 

113 279,98 

Total 31445,08 

Rata-rata 278,28 

SD 29,20 

 

 

 

 

 

No 

Bobot karkas 

layu (kg) 

PI6 

1 234,30 

2 221,78 

3 259,84 

4 250,60 

5 272,14 

6 319,24 

7 304,46 

8 270,58 

9 303,36 

10 287,64 

11 348,34 

12 279,14 

13 284,48 

14 280,54 

15 226,48 

... ... 

86 308,86 

Total 25010,42 

Rata-rata 290,82 

SD 26,94 
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Lampiran 4. Persentase Karkas pada Umur yang Berbeda 

No 

Persentase 

karkas (%) 

PI0 

1 55,69 

2 54,75 

3 52,24 

4 55,90 

5 53,04 

6 57,46 

7 55,50 

8 54,37 

9 57,99 

10 54,04 

11 56,72 

12 53,66 

13 51,17 

14 52,15 

15 55,77 

... ... 

34 55,53 

Total 1876,85 

Rata-rata 55,20 

SD 2,88 

 

 

 

 

No 

Persentase 

karkas (%) 

PI2 

1 53,11 

2 55,89 

3 52,38 

4 55,78 

5 59,20 

6 57,05 

7 54,81 

8 53,62 

9 57,22 

10 54,19 

11 55,24 

12 55,12 

13 56,12 

14 54,64 

15 55,40 

... ... 

80 57,15 

Total 4364,58 

Rata-rata 54,56 

SD 1,87 
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No 

Persentase 

karkas (%) 

PI4 

1 56,04 

2 54,89 

3 56,04 

4 54,14 

5 54,97 

6 53,13 

7 54,16 

8 55,87 

9 53,69 

10 53,48 

11 56,46 

12 51,24 

13 53,11 

14 51,84 

15 53,38 

... ... 

113 50,97 

Total 6164,76 

Rata-rata 54,56 

SD 2,22 

 

 

 

 

 

No 

Persentase 

karkas (%) 

PI6 

1 56,62 

2 57,10 

3 54,00 

4 54,78 

5 53,44 

6 55,30 

7 56,25 

8 50,01 

9 54,83 

10 51,06 

11 66,33 

12 49,55 

13 58,31 

14 54,56 

15 53,43 

... ... 

86 56,39 

Total 4743,29 

Rata-rata 55,15 

SD 2,28 
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Lampiran 5. Warna Daging pada Umur yang Berbeda 

No 

Warna 

daging (skor) 

PI0 

1 5 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

7 4 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 4 

... ... 

34 4 

Total 140 

Rata-rata 4,12 

SD 0,33 

 

 

 

 

No 

Warna 

daging (skor) 

PI2 

1 4 

2 6 

3 5 

4 5 

5 4 

6 5 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 5 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 

... ... 

80 4 

Total 347 

Rata-rata 4,34 

SD 0,55 
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No 

Warna 

daging (skor) 

PI4 

1 4 

2 4 

3 4 

4 5 

5 5 

6 4 

7 4 

8 4 

9 5 

10 4 

11 5 

12 4 

13 5 

14 4 

15 5 

... ... 

113 4 

Total 479 

Rata-rata 4,24 

SD 0,45 

 

 

 

 

 

No 

Warna 

daging (skor) 

PI6 

1 5 

2 6 

3 5 

4 4 

5 4 

6 4 

7 5 

8 4 

9 4 

10 4 

11 5 

12 5 

13 5 

14 5 

15 4 

... ... 

86 4 

Total 375 

Rata-rata 4,36 

SD 0,53 
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Lampiran 6. Warna Lemak pada Umur yang Berbeda 

No 

Warna lemak 

(skor) 

PI0 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

... ... 

34 2 

Total 68 

Rata-rata 0 

 

 

 

 

No 

Warna lemak 

(skor) 

PI2 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

... ... 

80 2 

Total 160 

Rata-rata 0 
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No 

Warna lemak 

(skor) 

PI4 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

... ... 

113 2 

Total 226 

Rata-rata 0 

 

 

 

 

 

No 

Warna lemak 

(skor) 

PI6 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

... ... 

86 2 

Total 172 

Rata-rata 0 
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Lampiran 7. Marbling pada Umur yang Berbeda 

No 

Marbling 

(skor) 

PI0 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 3 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 3 

13 2 

14 3 

15 2 

... ... 

34 2 

Total 74 

Rata-rata 2,18 

SD 0,39 

 

No 

Marbling 

(skor) 

PI2 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

... ... 

80 2 

Total 165 

Rata-rata 2,06 

SD 0,24 
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No 

Marbling 

(skor) 

PI4 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

... ... 

113 3 

Total 232 

Rata-rata 2,05 

SD 0,23 

 

 

 

 

 

No 

Marbling 

(skor) 

PI6 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

14 3 

15 3 

... ... 

86 2 

Total 175 

Rata-rata 2,03 

SD 0,18 
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Lampiran 8. Hasil Analisis Statistik 

A. Bobot Potong pada Umur (PI0, PI2, PI4, PI6) 

Perhitungan anova one way classification pada bobot potong: 
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SK db JK KT Fhitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 99063,23 33021,08 14,92 2,63 3,85 

Galat 309 683852,3 2213,11    

Total 312 782915,54     

Fhitung> F0,01 F  

Kesimpulan: umur memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap bobot potong (P<0,01). 

Untuk mengetahui homogenitas beberapa nilai rata-rata dari 

data hasil penelitian, dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil 

pada taraf sangat nyata 1%: 

            √
       

 
 

        √
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Tabel rata-rata bobot potong: 

Perlakuan Rataan Notasi 

PI2 492,28 a 

PI0 496 a 

PI4 519,68 b 

PI6 537,36 c 

 

B. Bobot Karkas Segar pada Umur (PI0, PI2, PI4, PI6)  

Perhitungan anova one way classification pada bobot 

karkas segar: 
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SK db JK KT Fhitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 34658,58 11552,86 16,44 2,63 3,85 

Galat 309 217159,52 702,78    

Total 312 251818,10     

Fhitung> F0,01 F  

Kesimpulan: umur memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap bobot karkas segar (P<0,01). 

Untuk mengetahui homogenitas beberapa nilai rata-rata dari 

data hasil penelitian, dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil 

pada taraf sangat nyata 1%: 

            √
       

 
 

        √
         

 
 

                 

                         

                

Tabel rata-rata bobot karkas segar: 

Perlakuan Rataan Notasi 

PI2 268,41 a 

PI0 273,57 a 

PI4 283,45 b 

PI6 298,16 c 
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C. Bobot Karkas Layu pada Umur (PI0, PI2, PI4, PI6) 

Perhitungan anova one way classification pada bobot 

karkas segar: 
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SK db JK KT Fhitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 32910,83 10970,28 16,0 2,63 3,85 

Galat 309 211957 685,95    

Total 312 244867,9     

Fhitung> F0,01 F  

Kesimpulan: umur memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap bobot karkas layu (P<0,01). 

Untuk mengetahui homogenitas beberapa nilai rata-rata dari 

data hasil penelitian, dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil 

pada taraf sangat nyata 1%: 

            √
       

 
 

         √
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Tabel rata-rata bobot karkas layu: 

Perlakuan Rataan   Notasi 

PI2 263,74 a 

PI0 268,87 a 

PI4 278,28 b 

PI6 290,82 c 

 

D. Persentase Karkas pada Umur (PI0, PI2, PI4, PI6) 

Perhitungan anova one way classification pada 

persentase karkas: 
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SK db JK KT Fhitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 27,74 11552,86 1,85 2,63 3,85 

Galat 309 1542,29 702,78    

Total 312 1570,03     

Fhitung< F0,05 

Kesimpulan: umur tidak berpengaruh nyata terhadap 

persentase karkas (P>0,05) 

 

E. Persentase Warna Daging pada Umur (PI0, PI2, PI4, PI6) 

No Jumlah skor warna daging 

Skor 

warna 

Umur 

PI0 PI2 PI4 PI6 Total 

1 4 30 55 87 56 228 

2 5 4 23 25 29 81 

3 6 0 2 1 1 4 

Jumlah sapi 34 80 113 86 313 
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F. Persentase Warna Lemak pada Umur (PI0, PI2, PI4, PI6) 

No Jumlah skor warna lemak 

Skor 

warna 

Umur 

PI 0 PI 2 PI 4 PI 6 Total 

1 2 34 80 113 86 313 

Jumlah sapi 34 80 113 86 313 
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G. Persentase Marbling pada Umur (PI0, PI2, PI4, PI6) 

No Jumlah skor marbling 

Skor 

warna 

Umur 

PI 0 PI 2 PI 4 PI 6 Total 

1 2 28 75 107 83 293 

2 3 6 5 6 3 20 

Jumlah sapi 34 80 113 86 313 
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Lampiran 9. Dokumentasi Proses Pemotongan Ternak 

a. Loading di RPH PT. 

Cianjur Arta Makmur 

 
 

 

 

 

 

 
b. Kandang istirahat 

 
c. Penggiringan sapi ke 

jalur sapi (gangway) 

menuju restraining 

box 

 
d. Restraining box 

 
e. Alat pemingsan 

 
f. Proses 

penyembelihan 
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Lampiran 9. Lanjutan

 
g. Proses pemisahan 

kepala dan kaki 

 
h. Proses pengulitan 

 
i. Proses pembelahan 

dada menggunakan 

“brisket saw” dan 

pengeluaran organ 

visceral 

 
j. Proses pembelahan 

karkas menggunakan 

“carcass saw” 
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Lampiran 9. Lanjutan

 
k. Penimbangan karkas 

segar (hot carcass) 

 
l. Proses tenderstretch 

 
m. Proses pelayuan 

 
n. Penimbangan karkas 

layu (chilled carcass) 
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Lampiran 9. Lanjutan

 
o. Pengambilan sampel 

bagian loin 

 
p. Pengambilan sampel 

warna daging, warna 

lemak dan marbling 

pada bagian loin 

 
q. Skor warna lemak 

(SNI, 2008) 

 
r. Skor warna daging 

(SNI, 2008) 
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Lampiran 10. Dokumentasi warna daging, warna lemak dan 

marbling 

 
a. Warna daging skor 4 

 
b. Warna daging skor 5 

 
c. Warna daging skor 6 

 
d. Warna lemak skor 2 

 
e. Marbling skor 2 

 
f. Marbling skor 3 

 

 


