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BAB III
MATERI DAN METODE

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan pada tanggal 2 

September sampai 22 September 2015 di RPH PT 
Cianjur Arta Makmur, Kampung Citampele, Desa 
Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten  
Cianjur,  Jawa Barat. 

1.2 Materi 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sapi brahman cross steer sebanyak 60 ekor terdiri 
dari 30 ekor sapi brahman cross yang diistirahatkan 
selama 18 jam dan 30 ekor sapi brahman cross steer yang 
diistirahatkan selama 3 jam dengan kisaran umur sapi 
1,5-2 tahun. Peralatan yang digunakan adalah timbangan 
ternak digital ”Great Scale” kapasitas 1500 kg dengan 
ketelitian 1 kg untuk menimbang bobot potong istirahat, 
restraining box, alat stunning bertenaga angin dengan 
kapasitas tekanan 6-12 bar, pisau bleeding, pisau 
skinning, katrol, brisket saw dan carcass splitting saw, 
pH meter digital, timbangan analitik, oven, timbangan 
karkas (carcass scale) dengan ketelitian 0,5 kg, mesin 
vacuum pack, plastik vacuum, termometer, dan 
refrigerator bersuhu 40C.
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1.3 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus di RPH Cianjur Arta Makmur. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan random
sampling. Random sampling adalah salah satu metode 
non-probability sampling technique yang memungkinkan 
peneliti untuk menentukan sampel secara acak dan dapat 
mewakili populasi. Metode random sampling digunakan 
dalam penelitian ini karena data populasi yang didapat 
bersifat homogen, sehingga data sampel yang terpilih 
dapat mewakili populasi. Selanjutnya data akan dianalisis 
secara deskriptif. Adapun penjelasan mengenai tahapan 
penelitian secara skematis dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Kerangka Operasional Penelitian

Dilakukan 
penimbangan 
bobot potong

Proses pemotongan

Dilakukan penggantungan, kemudian dipisahkan kepala, 
kaki depan pada sendi carpo-metacarpal dan kaki belakang 
pada sendi tarso-metatarsal

Dilakukan proses pengulitan dan pengeluaran organ 
dalam (evicerasi), kemudian karkas dibelah simetris 
menggunakan gergaji karkas (carcass saw)

Sapi digemukkan di unit feedlot 
selama 100-120 hari

Sapi dikirim ke RPH pukul 17.00-
18.00 untuk lama istirahat  18 jam

Sapi diistirahatkan sesuai 
perlakuan tanpa dipuasakan

Sapi dikirim ke RPH pukul 09.00-
10.00 untuk lama istirahat  3 jam

Karkas dicuci dan dimasukkan ruang 
pelayuan selama 18 jam pada suhu -1oC 

Dilakukan proses deboning dengan 
mengacu standart potongan retail daging 
dan tulang

Diambil sampel daging bagian Longisimus dorsi atau 
daging bagian loin untuk pengukuran pH, Cooking Loss 
dan Drip Loss

Dilakukan 
penimbangan 
bobot karkas 
segar

Dilakukan 
penimbangan 
bobot karkas 
layu
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3.4 Prosedur Penelitian
 Tahap I. Pemeliharaan

- Sapi dipelihara rata- rata selama 120 hari di 
unit feedlot.

 Tahap II. Pemotongan dan Pengamatan Karkas

 Sapi diistirahatkan di kandang peristirahatan 
sesuai perlakuan 18 jam dan 3 jam

 Dilakukan penimbangan bobot potong 
istirahat

 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 di kepala sapi. Posisi 
tembakan ialah pada  persilangan antara 
kedua tanduk dan mata sapi dengan tekanan 
sebesar 8-10 bar.

 Setelah proses stunning, sapi sudah dalam 
keadaan pingsan kemudian pintu restraining 
box dibuka dan sapi direbahkan kemudian 
dilakukan penyembelihan (bleeding), 
dilakukan secara islami dengan mengucap 
basmallah dan menghadap kiblat kemudian 
memotong vena jugularis, arteri aortis, 
oesophagus dan trachea.



35

 Setelah dilakukan penyembelihan, darah 
harus dikeluarkan secara maksimal dari 
tubuh dengan cara menggantung sapi 
dengan kedua kaki belakang pada sendi 
tendo-achilles dikaitkan pada katrol 
otomatis kemudian ditarik keatas sehingga 
bagian leher berada di posisi bawah. 

 Kepala dilepaskan pada sendi occipto-
atlantis, kaki depan dilepaskan pada sendi 
carpo-metacarpal dan kaki belakang 
dilepaskan pada sendi tarso-metatarsal
dengan menggunakan pisau pemotong. 

 Pengulitan (dehiding) dilakukan dengan 
menggunakan pisau khusus agar pada saat 
pengulitan tidak banyak kulit ataupun 
daging yang rusak. Pengulitan dilakukan 
dengan membuat irisan dari arah ventral di 
bagian perut dan dada ke arah dorsal di 
bagian kaki dan punggung. 

 Proses eviserasi dilakukan dengan 
membelah bagian abdomen dengan pisau 
kemudian dilanjutkan pembelahan dada 
menggunakan brisket saw, dan organ dalam 
yaitu isi rongga dada dan rongga perut 
dikeluarkan. 

 Karkas dibelah simetris dengan 
menggunakan gergaji karkas (carcass saw)
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sepanjang tulang belakang, kemudian 
dibilas dengan air bersih.

 Kedua bagian karkas ditimbang dan 
dijumlahkan untuk memperoleh bobot 
karkas segar. Penimbangan karkas 
dilakukan dengan menggunakan timbangan 
digital otomatis (carcass scale) yang sudah 
berada pada jalur karkas

 Dimasukkan chilled carcass room selama 
18 jam atau sampai suhu karkas tidak lebih 
dari 160C.

 Tahap III. Penimbangan karkas layu dan 
Pengamatan kualitas daging

 Karkas yang telah layu kemudian ditimbang 
menggunakan timbangan karkas dengan 
ketelitian 0,05 kg untuk memperoleh bobot
karkas layu

 Penyusutan karkas didapatkan dengan cara 
mengurangi bobot karkas segar dengan 
bobot karkas layu. Rumus penyusutan 
karkas sebagai berikut : 

% penyusutan karkas = 100%
         

Keterangan : A : Bobot karkas segar
       B : Bobot karkas layu

 Karkas di bonning berdasarkan retail cut
yaitu pemisahan antara daging dengan 
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tulang serta proses penyesuaian potongan 
daging berdasarkan standar potongan retail 
yang ditentukan

 Diukur pH daging pada bagian REA (rib 
eye area) atau daging bagian loin
menggunakan pH meter digital dengan 
ketelitian 0,01

 Diambil bagian daging loin sebanyak 100 
gram untuk digunakan sebagai sampel 
pengamatan kualitas daging (Cooking Loss
dan Drip Loss)

 Pemeriksaan Cooking Loss dilakukan 
melalui tiga tahap yaitu tahap penimbangan 
contoh, pemasakan, dan tahap pengukuran. 
Contoh daging ditimbang (A gram) 
kemudian dimasukkan ke dalam kantong 
plastik tahan panas. Daging tersebut 
dipanaskan dalam air dengan suhu 75 ºC 
selama 50 menit selanjutnya ditimbang 
kembali (B gram). Contoh daging 
dikeluarkan dan didinginkan pada suhu 1-5 
ºC. Pengukuran nilai Cooking Loss
dilakukan dengan cara perhitungan dengan 
rumus sebagai berikut:

% Cooking Loss = 100%
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Keterangan: 
A : Berat daging sebelum perlakuan (gram) 
B : Berat daging setelah perlakuan (gram)
(Salakova et al. 2009).

 Pemeriksaan Drip Loss dilakukan melalui 3 
tahap yaitu tahap penimbangan contoh, 
penggantungan sampel, dan tahap 
pengukuruan. Contoh daging ditimbang (A
gram) kemudian digantung dengan tali 
khusus dan dimasukkan dalam kantong 
plastik tanpa menyentuh permukaan plastik. 
Selanjutnya disimpan didalam refrigerator 
bersuhu 40C selama 48 jam. Setelah 48 jam,
ditimbang kembali (B gram). Pengukuran 
nilai Drip Loss dilakukan dengan cara 
perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

% Drip Loss = 100%
Keterangan: 
A : Berat daging sebelum perlakuan (gram) 
B : Berat daging setelah perlakuan (gram)

3.5 Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:
1. Bobot potong yaitu bobot hidup sapi yang 

ditimbang saat akan dipotong
2. Bobot karkas segar : bobot hasil 

penimbangan bagian tubuh sapi sehat yang 
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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. Bobot karkas segar adalah 
bobot karkas sebelum dilayukan

3. Persentase karkas
4. Bobot karkas layu yaitu bobot karkas setelah 

dilayukan.
5. Penyusutan Karkas
6. pH daging
7. Drip Loss
8. Cooking Loss

3.6 Analisis Data
Analisis data menggunakan uji “t-tidak 

berpasangan” dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
lama istirahat terhadap karakteristik karkas dan kualitas 
fisik daging. Rumus yang digunakan menurut 
Sastrosupadi (2000) adalah :

thitung=  
{| ̅ ̅ |}

Keterangan :̅   = Rata-rata sapi dengan lama istirahat 18 jam̅    = Rata-rata sapi dengan lama istirahat 3 jam

= Ragam gabungan dari kelompok lama 
istirahat 18 jam dan lama istirahat 3 jam
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na = Jumlah sampel sapi dengan lama istirahat 18 
jam

nb = Jumlah sampel sapi dengan lama istirahat 3 
jam

Dimana  didapat dengan rumus :

= 
( )( ) ( )( )

{( ) ( )}
Keterangan :
Sa = Ragam dari kelompok sapi lama 

istirahat 18 jam
Sb  = Ragam dari kelompok sapi lama 

istirahat 3 jam

3.7  Batasan Istilah
Steer : sapi jantan yang dikastrasi 

sebelum dewasa kelamin.
Feedlot : sistem penggemukan sapi 

yang dilakukan secara 
intensif dengan waktu 
tertentu (90-120 hari).

Restraining Box : kotak khusus untuk 
penanganan ternak sebelum 
dipotong.

Brisket Saw : gergaji yang khusus 
digunakan untuk membelah 
bagian dada sapi saat proses 
eviserasi.
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Carcass Saw : gergaji yang khusus 
digunakan untuk membelah 
karkas sapi.

Stunning : proses pemingsanan pada 
ternak sapi sebelum 
dipotong.

Blast room : Ruang pembekuan daging 
secara cepat dengan suhu -
400C

Cold Storage : Ruang penyimpanan daging 
beku dengan suhu konstan -
200C

Chilled carcass room : Ruang pelayuan karkas 
bersuhu -10C

Istirahat ternak : Penanganan ternak sebelum 
pemotongan dimana ternak 
didiamkan dalam kandang 
penampungan sementara 
dengan pemuasaan atau 
tanpa pemuasaan minimal 
12 jam. Istirahat ternak 
mempunyai maksud agar 
ternak tidak stres, darah 
dapat keluar sebanyak 
mungkin, dan cukup 
tersedia energi agar proses 
rigormortis berjalan 
sempurna
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BAB III

MATERI DAN METODE



1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian  ini  dilaksanakan pada tanggal 2 September sampai 22 September 2015 di RPH PT Cianjur Arta Makmur, Kampung Citampele, Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten  Cianjur,  Jawa Barat. 



1.2 Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi brahman cross steer sebanyak 60 ekor terdiri dari 30 ekor sapi brahman cross yang diistirahatkan selama 18 jam dan 30 ekor sapi brahman cross steer yang diistirahatkan selama 3 jam dengan kisaran umur sapi 1,5-2 tahun. Peralatan yang digunakan adalah timbangan ternak digital ”Great Scale” kapasitas 1500 kg dengan ketelitian 1 kg untuk menimbang bobot potong istirahat, restraining box, alat stunning bertenaga angin dengan kapasitas tekanan 6-12 bar, pisau bleeding, pisau skinning, katrol, brisket saw dan carcass splitting saw, pH meter digital, timbangan analitik, oven, timbangan karkas (carcass scale) dengan ketelitian 0,5 kg, mesin vacuum pack, plastik vacuum, termometer, dan refrigerator bersuhu 40C.





1.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus di RPH Cianjur Arta Makmur. Pengambilan sampel dilakukan dengan random sampling. Random sampling adalah salah satu metode non-probability sampling technique yang memungkinkan peneliti untuk menentukan sampel secara acak dan dapat mewakili populasi. Metode random sampling digunakan dalam penelitian ini karena data populasi yang didapat bersifat homogen, sehingga data sampel yang terpilih dapat mewakili populasi. Selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif. Adapun penjelasan mengenai tahapan penelitian secara skematis dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Kerangka Operasional Penelitian

3.4 Prosedur Penelitian

· Tahap I. Pemeliharaan

· Sapi dipelihara rata- rata selama 120 hari di unit feedlot.

· Tahap II. Pemotongan dan Pengamatan Karkas

· Sapi diistirahatkan di kandang peristirahatan sesuai perlakuan 18 jam dan 3 jam

· Dilakukan penimbangan bobot potong istirahat

· 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 di kepala sapi. Posisi tembakan ialah pada  persilangan antara kedua tanduk dan mata sapi dengan tekanan sebesar 8-10 bar.

· Setelah proses stunning, sapi sudah dalam keadaan pingsan kemudian pintu restraining box dibuka dan sapi direbahkan kemudian dilakukan penyembelihan (bleeding), dilakukan secara islami dengan mengucap basmallah dan menghadap kiblat kemudian memotong vena jugularis, arteri aortis, oesophagus dan trachea.

· Setelah dilakukan penyembelihan, darah harus dikeluarkan secara maksimal dari tubuh dengan cara menggantung sapi dengan kedua kaki belakang pada sendi tendo-achilles dikaitkan pada katrol otomatis kemudian ditarik keatas sehingga bagian leher berada di posisi bawah. 

· Kepala dilepaskan pada sendi occipto-atlantis, kaki depan dilepaskan pada sendi carpo-metacarpal dan kaki belakang dilepaskan pada sendi tarso-metatarsal dengan menggunakan pisau pemotong. 

· Pengulitan (dehiding) dilakukan dengan menggunakan pisau khusus agar pada saat pengulitan tidak banyak kulit ataupun daging yang rusak. Pengulitan dilakukan dengan membuat irisan dari arah ventral di bagian perut dan dada ke arah dorsal di bagian kaki dan punggung. 

· Proses eviserasi dilakukan dengan membelah bagian abdomen dengan pisau kemudian dilanjutkan pembelahan dada menggunakan brisket saw, dan organ dalam yaitu isi rongga dada dan rongga perut dikeluarkan. 

· Karkas dibelah simetris dengan menggunakan gergaji karkas (carcass saw) sepanjang tulang belakang, kemudian dibilas dengan air bersih.

· Kedua bagian karkas ditimbang dan dijumlahkan untuk memperoleh bobot karkas segar. Penimbangan karkas dilakukan dengan menggunakan timbangan digital otomatis (carcass scale) yang sudah berada pada jalur karkas

· Dimasukkan chilled carcass room selama 18 jam atau sampai suhu karkas tidak lebih dari 160C.

· Tahap III. Penimbangan karkas layu dan Pengamatan kualitas daging

· Karkas yang telah layu kemudian ditimbang menggunakan timbangan karkas dengan ketelitian 0,05 kg untuk memperoleh bobot karkas layu

· Penyusutan karkas didapatkan dengan cara mengurangi bobot karkas segar dengan bobot karkas layu. Rumus penyusutan karkas sebagai berikut : 

% penyusutan karkas = 

         

Keterangan : A : Bobot karkas segar

		       B : Bobot karkas layu

· Karkas di bonning berdasarkan retail cut yaitu pemisahan antara daging dengan tulang serta proses penyesuaian potongan daging berdasarkan standar potongan retail yang ditentukan

· Diukur pH daging pada bagian REA (rib eye area) atau daging bagian loin menggunakan pH meter digital dengan ketelitian 0,01

· Diambil bagian daging loin sebanyak 100 gram untuk digunakan sebagai sampel pengamatan kualitas daging (Cooking Loss dan Drip Loss)

· Pemeriksaan Cooking Loss dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap penimbangan contoh, pemasakan, dan tahap pengukuran. Contoh daging ditimbang (A gram) kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik tahan panas. Daging tersebut dipanaskan dalam air dengan suhu 75 ºC selama 50 menit selanjutnya ditimbang kembali (B gram). Contoh daging dikeluarkan dan didinginkan pada suhu 1-5 ºC. Pengukuran nilai Cooking Loss dilakukan dengan cara perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

% Cooking Loss = 





Keterangan: 

A : Berat daging sebelum perlakuan (gram) 

B : Berat daging setelah perlakuan (gram)

(Salakova et al. 2009).

· Pemeriksaan Drip Loss dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap penimbangan contoh, penggantungan sampel, dan tahap pengukuruan. Contoh daging ditimbang (A gram) kemudian digantung dengan tali khusus dan dimasukkan dalam kantong plastik tanpa menyentuh permukaan plastik. Selanjutnya disimpan didalam refrigerator bersuhu 40C selama 48 jam. Setelah 48 jam, ditimbang kembali (B gram). Pengukuran nilai Drip Loss dilakukan dengan cara perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

% Drip Loss =  

Keterangan: 

A : Berat daging sebelum perlakuan (gram) 

B : Berat daging setelah perlakuan (gram)



3.5 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bobot potong yaitu bobot hidup sapi yang ditimbang saat akan dipotong

2. Bobot karkas segar : bobot hasil penimbangan bagian 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. Bobot karkas segar adalah bobot karkas sebelum dilayukan

3. Persentase karkas

4. Bobot karkas layu yaitu bobot karkas setelah dilayukan.

5. Penyusutan Karkas

6. pH daging

7. Drip Loss

8. Cooking Loss



3.6 Analisis Data

Analisis data menggunakan uji “t-tidak berpasangan” dilakukan untuk mengetahui pengaruh lama istirahat terhadap karakteristik karkas dan kualitas fisik daging. Rumus yang digunakan menurut Sastrosupadi (2000) adalah :

thitung=  

Keterangan :

  = Rata-rata sapi dengan lama istirahat 18 jam

   = Rata-rata sapi dengan lama istirahat 3 jam

 = Ragam gabungan dari kelompok lama istirahat 18 jam dan lama istirahat 3 jam 

na  =  Jumlah sampel sapi dengan lama istirahat 18 jam

nb  =  Jumlah sampel sapi dengan lama istirahat 3 jam



Dimana  didapat dengan rumus :

	= 

Keterangan :

Sa 	 = Ragam dari kelompok sapi lama istirahat 18 jam

Sb  		= Ragam dari kelompok sapi lama istirahat 3 jam



3.7  Batasan Istilah

		Steer

		:

		sapi jantan yang dikastrasi sebelum dewasa kelamin.



		Feedlot

		:

		sistem penggemukan sapi yang dilakukan secara intensif dengan waktu tertentu (90-120 hari).



		Restraining Box

		:

		kotak khusus untuk penanganan ternak sebelum dipotong.



		Brisket Saw

		:

		gergaji yang khusus digunakan untuk membelah bagian dada sapi saat proses eviserasi.



		Carcass Saw

		:

		gergaji yang khusus digunakan untuk membelah karkas sapi.



		Stunning

		:

		proses pemingsanan pada ternak sapi sebelum dipotong.



		Blast room

		:

		Ruang pembekuan daging secara cepat dengan suhu - 400C 



		Cold Storage

		:

		Ruang penyimpanan daging beku dengan suhu konstan - 200C



		Chilled carcass room

		:

		Ruang pelayuan karkas bersuhu -10C



		Istirahat ternak

		:

		Penanganan ternak sebelum pemotongan dimana ternak didiamkan dalam kandang penampungan sementara dengan pemuasaan atau tanpa pemuasaan minimal 12 jam.  Istirahat ternak mempunyai maksud agar ternak tidak stres, darah dapat keluar sebanyak mungkin, dan cukup tersedia energi agar proses rigormortis berjalan sempurna
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