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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan gizi, berakibat pada peningkatan 
produksi daging sapi di Indonesia. Badan Pusat Statistik 
(2014) memproyeksikan kebutuhan daging sapi tahun
2016 mencapai 685.000 ton atau setara 3,48 juta ekor 
sapi. Angka ini naik sekitar 7,1 % dari kebutuhan tahun 
2015 sebesar 639.000 ton setara 3,25 juta ekor sapi. 
Kebutuhan daging tersebut akan dipenuhi dari pasokan 
impor dari Australia dan Selandia Baru sebesar 227.609 
ton setara dengan 0,92 juta ekor sapi dan pasokan dari 
sapi lokal sebanyak 457.275 ton atau 2,33 juta ekor sapi. 
Angka pemenuhan dari dalam negeri tersebut akan terus 
mengalami penurunan. Kondisi ini menyebabkan 
tingginya angka impor daging sapi maupun ternak untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Usaha penggemukan 
sapi banyak dilakukan untuk memenuhi permintaan 
daging sapi dalam negeri. Sapi yang banyak digemukan 
di Indonesia adalah sapi Brahman cross (BX). Sapi 
Brahman cross merupakan bangsa sapi yang mampu 
beradaptasi dengan cepat di Indonesia dan memiliki 
kecepatan pertambahan bobot badan serta memiliki bobot 
badan dasar yang tinggi. Menurut Kuswati, Kusmartono, 
Susilawati, Rosyidi, dan Agus (2014) sapi Brahman cross
memiliki perbedaan karkas yang lebih tinggi dari sapi 
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lokal Indonesia. Selain itu sapi Brahman cross
merupakan bangsa sapi yang mampu beradaptasi dengan 
cepat di Indonesia dan memiliki kecepatan pertambahan 
bobot badan serta memiliki bobot badan dasar yang 
tinggi.

Bangsa (breed), umur, jenis kelamin, kondisi 
tubuh, penyakit, kelelahan (fatigue), resistensi terhadap 
stres, dan penanganan sebelum dipotong akan 
berpengaruh terhadap kualitas fisik daging. Seekor sapi 
dianggap baik bila menghasilkan karkas dengan kuantitas 
dan kualitas yang optimal. Kualitas fisik daging dapat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelum dan sesudah 
pemotongan. Faktor-faktor sebelum pemotongan yang 
dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain genetik, 
spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan 
termasuk bahan aditif (hormon, antibiotik, dan mineral), 
dan stres. Faktor-faktor setelah pemotongan yang 
mempengaruhi kualitas fisik daging antara lain meliputi 
metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, 
dan nilai pH karkas. Nilai pH mempengaruhi kualitas 
daging berkaitan dengan daya ikat air daging. Daya ikat 
air tergambar dari sifat fisik daging diantaranya Cooking 
Loss dan Drip Loss. Cooking Loss maupun Drip Loss
yang terlalu tinggi tidak dikehendaki dalam produksi 
daging dikarenakan dapat menurunkan nilai ekonomis 
dari daging. Selain itu, penanganan ternak sebelum 
pemotongan juga dapat mempengaruhi persentase 
penyusutan karkas selama pelayuan. Semakin tinggi 
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penyusutan karkasnya maka produksi karkas akan 
semakin rendah.

Penanganan ternak sebelum pemotongan 
berkaitan erat dengan fisiologi tubuh yang 
mengakibatkan stres pada ternak, sehingga perlu 
mendapat perhatian yang lebih. Menurut Mareko (2005), 
stres baik selama di peternakan maupun sebelum 
penyembelihan dapat berdampak pada kualitas daging. 
Penanganan sebelum penyembelihan terutama istirahat 
ternak umumnya memiliki dampak yang paling besar 
terhadap kualitas daging karena dapat mempengaruhi 
metabolisme otot setelah penyembelihan. Menurut 
Ferguson, Shaw, and Stark (2007) waktu istirahat standar 
yang dibutuhkan untuk sapi sekitar 12-24 jam. Untuk 
mengurangi stres saat pemotongan ternak diperlukan 
penanganan yang tepat sebelum pemotongan dan saat 
pemotongan serta menghindari tersiksanya ternak dari 
resiko perlakuan kasar.

1.2. Rumusan Masalah
Penanganan ternak sebelum pemotongan 

berkaitan erat dengan fisiologi tubuh yang 
mengakibatkan stres pada ternak, sehingga perlu 
mendapat perhatian yang lebih. Stres jika tidak 
diminimalisir akan menyebabkan penurunan kualitas 
daging. Lama istirahat diduga dapat mempengaruhi 
tingkat stres ternak yang dapat mempengaruhi 
karakteristik karkas dan kualitas fisik daging yang 



4

dihasilkan. Kualitas fisik daging diantarnya Cooking Loss 
dan Drip Loss sangat penting karena berkaitan dengan 
nilai daging dari segi produksi. Sehingga diperlukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimanakah 
pengaruh lama istirahat terhadap karakteristik karkas dan 
kualitas fisik daging sapi brahman cross steer di rumah 
potong hewan PT. Cianjur Arta Makmur.

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk 
1. Mengetahui karakteristik karkas sapi Brahman 

cross steer meliputi bobot potong, bobot 
karkas segar, bobot karkas layu, persentase 
karkas, dan penyusutan karkas pada lama 
istirahat 18 jam dan 3 jam

2. Mengetahui kualitas fisik daging sapi Brahman 
cross steer meliputi pH, Cooking Loss, dan 
Drip Loss pada lama istirahat 18 jam dan 3 
jam.

1.4. Kegunaan Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Memberikan informasi mengenai 

karakteristik karkas dan kualitas fisik daging 
sapi brahman cross pada lama istirahat yang 
berbeda

2. Sebagai dasar penentuan lama istirahat ternak 
sebelum dipotong agar didapatkan efisiensi 
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produksi karkas yang optimal berdasarkan 
persentase penyusutan karkas dan kualitas 
fisik daging yang baik

3. Sebagai pertimbangan untuk perusahaan 
penggemukan sapi dalam menetukan waktu 
pengiriman ke RPH.

1.5. Kerangka Pikir
Kebutuhan daging dalam negeri dipenuhi dari 

sapi lokal, sapi impor dan daging impor. Sapi yang 
banyak digemukan di Indonesia adalah sapi Brahman 
cross (BX), yang diimpor dari Australia. Pemilihan sapi 
Brahman cross ini karena memiliki perbedaan karkas 
yang lebih tinggi dari sapi lokal Indonesia (Kuswati, 
Kusmartono, Susilawati, Rosyidi, dan Agus, 2014). 
Bangsa (breed), umur, jenis kelamin, kondisi tubuh, 
penyakit, kelelahan (fatigue), resistensi terhadap stres, 
dan penanganan sebelum dipotong akan berpengaruh 
terhadap kualitas daging pasca pemotongan. 

Faktor-faktor sebelum pemotongan yang dapat 
mempengaruhi kualitas daging antara lain genetik, 
spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan 
termasuk bahan aditif (hormon, antibiotik, dan mineral), 
dan stres. Kondisi ternak sebelum dipotong sangat 
berpengaruh terhadap kualitas daging yang dihasilkan. 
Penanganan sebelum penyembelihan terutama istirahat 
ternak umumnya memiliki dampak yang besar terhadap 
kuantitas dan kualitas daging karena dapat 
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mempengaruhi metabolisme otot setelah penyembelihan. 
Menurut Ferguson, et al.(2007) waktu istirahat standar 
yang dibutuhkan untuk sapi sekitar 12-24 jam.
Sedangkan kebiasaan RPH PT. CAM hanya 
mengistirahatkan ternak selama 3 jam. Istirahat ternak 
adalah penanganan ternak sebelum pemotongan dimana 
ternak didiamkan dalam kandang penampungan 
sementara dengan pemuasaan atau tanpa pemuasaan. 
Menurut Soeparno (2009) Istirahat tanpa pemuasaan 
dimaksudkan agar ternak tidak mengalami stres dan 
ketika disembelih ternak mengeluarkan darah sebanyak 
mungkin karena lebih kuat meronta, mengejang atau 
berkontraksi sehingga darah yang dikeluarkan lebih 
sempurna.

Ternak diistirahatkan selama 18 jam sebelum 
pemotongan merupakan salah satu cara menekan stres 
ternak. Tingkat stres akan mempengaruhi jumlah 
glikogen dalam otot yang digunakan sebagai cadangan 
energi otot saat proses rigormortis berlangsung. Glikogen 
yang rendah di dalam otot menurunkan proses 
metabolisme setelah pemotongan sehingga pH daging 
lebih tinggi dari biasanya yang menyebabkan warna 
gelap pada jaringan otot dan menurunkan kualitas. Nilai 
pH juga berkaitan dengan daya ikat air daging. Semakin 
menjauhi titik isoelektrik pH daging (5,0-5,4) maka 
semakin meningkat pula daya mengikat air dari daging. 
Daya mengikat air tergambar dari sifat fisik daging 
diantaranya Cooking Loss dan Drip Loss. Cooking Loss
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maupun Drip Loss yang terlalu tinggi tidak dikehendaki 
dalam produksi daging dikarenakan dapat menurunkan 
nilai ekonomis dari daging. Selain itu, penanganan ternak 
sebelum pemotongan juga dapat mempengaruhi 
persentase penyusutan karkas selama pelayuan yang 
tergambar dari bobot karkas segar dan bobot karkas layu. 
Semakin tinggi penyusutan karkasnya maka produksi 
karkas akan semakin rendah.

  Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

1.6. Hipotesis
1. H0 : 

2. H1 : Terdapat perbedaan karakteristik karkas dan 
kualitas fisik daging pada ternak dengan lama 
istirahat 18 jam dan 3

Tidak terdapat perbedaan karakteristik karkas 
dan kualitas fisik daging pada ternak dengan 
lama istirahat 18 jam dan 3 jam
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian
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1.1. Latar Belakang

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi, berakibat pada peningkatan produksi daging sapi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2014) memproyeksikan kebutuhan daging sapi tahun 2016 mencapai 685.000 ton atau setara 3,48 juta ekor sapi. Angka ini naik sekitar 7,1 % dari kebutuhan tahun 2015 sebesar 639.000 ton setara 3,25 juta ekor sapi. Kebutuhan daging tersebut akan dipenuhi dari pasokan impor dari Australia dan Selandia Baru sebesar 227.609 ton setara dengan 0,92 juta ekor sapi dan pasokan dari sapi lokal sebanyak 457.275 ton atau 2,33 juta ekor sapi. Angka pemenuhan dari dalam negeri tersebut akan terus mengalami penurunan. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka impor daging sapi maupun ternak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Usaha penggemukan sapi banyak dilakukan untuk memenuhi permintaan daging sapi dalam negeri. Sapi yang banyak digemukan di Indonesia adalah sapi Brahman cross (BX). Sapi Brahman cross merupakan bangsa sapi yang mampu beradaptasi dengan cepat di Indonesia dan memiliki kecepatan pertambahan bobot badan serta memiliki bobot badan dasar yang tinggi. Menurut Kuswati, Kusmartono, Susilawati, Rosyidi, dan Agus (2014) sapi Brahman cross memiliki perbedaan karkas yang lebih tinggi dari sapi lokal Indonesia. Selain itu sapi Brahman cross merupakan bangsa sapi yang mampu beradaptasi dengan cepat di Indonesia dan memiliki kecepatan pertambahan bobot badan serta memiliki bobot badan dasar yang tinggi.

Bangsa (breed), umur, jenis kelamin, kondisi tubuh, penyakit, kelelahan (fatigue), resistensi terhadap stres, dan penanganan sebelum dipotong akan berpengaruh terhadap kualitas fisik daging. Seekor sapi dianggap baik bila menghasilkan karkas dengan kuantitas dan kualitas yang optimal. Kualitas fisik daging dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelum dan sesudah pemotongan. Faktor-faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk bahan aditif (hormon, antibiotik, dan mineral), dan stres. Faktor-faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas fisik daging antara lain meliputi metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, dan nilai pH karkas. Nilai pH mempengaruhi kualitas daging berkaitan dengan daya ikat air daging. Daya ikat air tergambar dari sifat fisik daging diantaranya Cooking Loss dan Drip Loss. Cooking Loss maupun Drip Loss yang terlalu tinggi tidak dikehendaki dalam produksi daging dikarenakan dapat menurunkan nilai ekonomis dari daging. Selain itu, penanganan ternak sebelum pemotongan juga dapat mempengaruhi persentase penyusutan karkas selama pelayuan. Semakin tinggi penyusutan karkasnya maka produksi karkas akan semakin rendah.

Penanganan ternak sebelum pemotongan berkaitan erat dengan fisiologi tubuh yang mengakibatkan stres pada ternak, sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih. Menurut Mareko (2005), stres baik selama di peternakan maupun sebelum penyembelihan dapat berdampak pada kualitas daging. Penanganan sebelum penyembelihan terutama istirahat ternak umumnya memiliki dampak yang paling besar terhadap kualitas daging karena dapat mempengaruhi metabolisme otot setelah penyembelihan. Menurut Ferguson, Shaw, and Stark (2007) waktu istirahat standar yang dibutuhkan untuk sapi sekitar 12-24 jam. Untuk mengurangi stres saat pemotongan ternak diperlukan penanganan yang tepat sebelum pemotongan dan saat pemotongan serta menghindari tersiksanya ternak dari resiko perlakuan kasar.



1.2. Rumusan Masalah

	Penanganan ternak sebelum pemotongan berkaitan erat dengan fisiologi tubuh yang mengakibatkan stres pada ternak, sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih. Stres jika tidak diminimalisir akan menyebabkan penurunan kualitas daging. Lama istirahat diduga dapat mempengaruhi tingkat stres ternak yang dapat mempengaruhi karakteristik karkas dan kualitas fisik daging yang dihasilkan. Kualitas fisik daging diantarnya Cooking Loss dan Drip Loss sangat penting karena berkaitan dengan nilai daging dari segi produksi. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh lama istirahat terhadap karakteristik karkas dan kualitas fisik daging sapi brahman cross steer di rumah potong hewan PT. Cianjur Arta Makmur.



1.3. Tujuan Penelitian

	Penelitian ini bertujuan untuk 

1. Mengetahui karakteristik karkas sapi Brahman cross steer meliputi bobot potong, bobot karkas segar, bobot karkas layu, persentase karkas, dan penyusutan karkas pada lama istirahat 18 jam dan 3 jam

2. Mengetahui kualitas fisik daging sapi Brahman cross steer meliputi pH, Cooking Loss, dan Drip Loss pada lama istirahat 18 jam dan 3 jam.



1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai karakteristik karkas dan kualitas fisik daging sapi brahman cross pada lama istirahat yang berbeda

2. Sebagai dasar penentuan lama istirahat ternak sebelum dipotong agar didapatkan efisiensi produksi karkas yang optimal berdasarkan persentase penyusutan karkas dan kualitas fisik daging yang baik

3. Sebagai pertimbangan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam menetukan waktu pengiriman ke RPH.



1.5. Kerangka Pikir

Kebutuhan daging dalam negeri dipenuhi dari sapi lokal, sapi impor dan daging impor. Sapi yang banyak digemukan di Indonesia adalah sapi Brahman cross (BX), yang diimpor dari Australia. Pemilihan sapi Brahman cross ini karena memiliki perbedaan karkas yang lebih tinggi dari sapi lokal Indonesia (Kuswati, Kusmartono, Susilawati, Rosyidi, dan Agus, 2014). Bangsa (breed), umur, jenis kelamin, kondisi tubuh, penyakit, kelelahan (fatigue), resistensi terhadap stres, dan penanganan sebelum dipotong akan berpengaruh terhadap kualitas daging pasca pemotongan. 

Faktor-faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk bahan aditif (hormon, antibiotik, dan mineral), dan stres. Kondisi ternak sebelum dipotong sangat berpengaruh terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Penanganan sebelum penyembelihan terutama istirahat ternak umumnya memiliki dampak yang besar terhadap kuantitas dan kualitas daging karena dapat mempengaruhi metabolisme otot setelah penyembelihan. Menurut Ferguson, et al.(2007) waktu istirahat standar yang dibutuhkan untuk sapi sekitar 12-24 jam. Sedangkan kebiasaan RPH PT. CAM hanya mengistirahatkan ternak selama 3 jam. Istirahat ternak adalah penanganan ternak sebelum pemotongan dimana ternak didiamkan dalam kandang penampungan sementara dengan pemuasaan atau tanpa pemuasaan. Menurut Soeparno (2009) Istirahat tanpa pemuasaan dimaksudkan agar ternak tidak mengalami stres dan ketika disembelih ternak mengeluarkan darah sebanyak mungkin karena lebih kuat meronta, mengejang atau berkontraksi sehingga darah yang dikeluarkan lebih sempurna. 

Ternak diistirahatkan selama 18 jam sebelum pemotongan merupakan salah satu cara menekan stres ternak. Tingkat stres akan mempengaruhi jumlah glikogen dalam otot yang digunakan sebagai cadangan energi otot saat proses rigormortis berlangsung. Glikogen yang rendah di dalam otot menurunkan proses metabolisme setelah pemotongan sehingga pH daging lebih tinggi dari biasanya yang menyebabkan warna gelap pada jaringan otot dan menurunkan kualitas. Nilai pH juga berkaitan dengan daya ikat air daging. Semakin menjauhi titik isoelektrik pH daging (5,0-5,4) maka semakin meningkat pula daya mengikat air dari daging. Daya mengikat air tergambar dari sifat fisik daging diantaranya Cooking Loss dan Drip Loss. Cooking Loss maupun Drip Loss yang terlalu tinggi tidak dikehendaki dalam produksi daging dikarenakan dapat menurunkan nilai ekonomis dari daging. Selain itu, penanganan ternak sebelum pemotongan juga dapat mempengaruhi persentase penyusutan karkas selama pelayuan yang tergambar dari bobot karkas segar dan bobot karkas layu. Semakin tinggi penyusutan karkasnya maka produksi karkas akan semakin rendah.

   Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.
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