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ABSTRAK
RESTU BASUKI. Performa dan Karakteristik Karkas Domba Ekor Gemuk
Jantan yang Diberi Pakan Ampas Tahu dan Pencukuran Wol. Dibimbing oleh
MUHAMAD BAIHAQI dan DIDID DIAPARI.
Dua belas ekor domba ekor gemuk (DEG) jantan yang diberi pakan ampas
tahu dan pencukuran wol digemukkan selama dua belas minggu digunakan untuk
menguraikan perbedaan performa dan karakteristik karkas. Rancangan yang
digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial (2x2). Perlakuan
pertama yaitu pemberian pakan yang berbeda (P1= rumput + konsentrat dan P2=
rumput + konsentrat + ampas tahu). Perlakuan kedua yaitu pencukuran wol (C1=
Wol tidak dicukur dan C2= Wol dicukur). Data performa produksi dianalisis
menggunakan Analysis of Variance (ANOVA), sedangkan data karakteristik
karkas dianalisis menggunakan Analysis of Covariance (ANCOVA), dimana
bobot awal dan bobot karkas kiri digunakan sebagai covariable. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian pakan 30% ampas tahu dan pencukuran wol
memiliki interaksi secara nyata (P<0.05) dalam meningkatkan pertambahan bobot
badan harian domba. Pemberian pakan 30% ampas tahu menghasilkan persentase
lemak tubuh yang relatif sama yang dipotong pada bobot rata-rata 22.57 kg
menghasilkan persentase karkas sebesar 41.97% sampai 46.91% dengan
persentase persentase otot karkas 56.54%, lemak karkas 20.14%, dan tulang
karkas 21.27%.
Kata kunci: ampas tahu, karkas, pencukuran wol, performa.

ABSTRACT
RESTU BASUKI. Performance and carcass caracteristic of shorned Fat-Tailed
Rams fattened by soybean tofu waste. Supervised by MUHAMAD BAIHAQI
and DIDID DIAPARI.
Twelve fat-tailed rams feed with soybean tofu waste and shorn threated
were fattened for twelve weeks in order to identify the difference its performance
and carcass characteristics. The research designed by Complete Random Design
with factorial pattern (2x2). First treatment was feed type (P1 = grass +
concentrates and P2 = grass + concentrates + soybean tofu waste). The second
treatment was shorn treated (C1 = wool not sheared and C2 = wool sheared).
Production performance was analyzed by analysis of variance (ANOVA), while
data of carcass characteristic was analyzed by analysis of covariance (ANCOVA).
Half of carcass weight was used as covariable. The result showed that 30% of
soybean tofu waste and shorn treated was significantly (P<0.05) affected average
daily gain of fat-tailed rams. Fat percentage of fat-tailed was relatively similar
after that consumed 30% soybean tofu waste or not, slaughtered of fat tailed rams
at 22.57 kg produce percentage carcass of 41.97% to 46.91%, percentage carcass
muscle 56.54%, carcass fat 20.14%, and carcass bone 21.27%.
Keywords: carcass, performance, shorn threat, soybean tofu waste.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Domba merupakan salah satu jenis ternak yang banyak dipelihara oleh
masyarakat Indonesia. Menurut data statistik Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan (2012), populasi ternak domba di Indonesia pada tahun 2010
mencapai 10 725 488 ekor dan pada tahun 2011 menjadi 11 371 630 ekor. Salah
satu jenis domba lokal yang ada di Indonesia adalah domba ekor gemuk. Domba
ini sangat cocok untuk diternakkan dan dipelihara karena memiliki tingkat
produktifitas yang lebih tinggi dibanding jenis domba lokal lain seperti domba
ekor tipis (Khasanah 2007).
Performa domba selain dipengaruhi oleh faktor genetik juga dipengaruhi
oleh faktor lingkungan. Salah satu jenis faktor lingkungan yang sering menjadi
kendala para peternak adalah pakan. Pakan memegang peranan yang penting
dalam mewujudkan produktiftas yang optimal dari domba. Ampas tahu
merupakan limbah hasil pembuatan tahu yang masih memiliki nilai nutrisi yang
tinggi (Sugana dan Duldjaman 1983), semakin tinggi jumlah ampas tahu yang
diberikan akan menghasilkan pertambahan bobot tubuh domba yang lebih tinggi
sehingga pada akhirnya diperoleh bobot potong yang tinggi (Rianto et al. 2004).
Menurut Wahyuni (2003) terdapat beberapa kendala dalam pemakaian ampas
tahu sebagai bahan pakan untuk ternak domba, diantaranya kadar airnya yang
tinggi sehingga domba akan cepat kenyang namun konsumsi bahan kering
sebenarnya rendah. Selain itu menurut beberapa peternak domba yang telah
mengaplikasikan pakan ampas tahu, karkas domba memiliki lemak yang tinggi,
sehingga kurang disukai konsumen.
Pencukuran wol pada domba adalah salah satu bentuk manajemen
pemeliharaan yang sering direkomendasikan untuk para peternak domba. Wol
domba menutupi tubuh domba sebagai pelindung dari cekaman suhu lingkungan.
Di sisi lain bulu domba yang tumbuh dengan lebat akan membuat domba lebih
mudah kotor dan akan mengakibatkan resiko infasi ektoparasit yang lebih besar.
Tomazweska et al. (1993) menyatakan bahwa pencukuran akan menambah
kenyamanan ternak dan penurunan infasi ektoparasit jika ternak tersebut
dikandangkan. Menurut penelitian Yunidar (2011), pencukuran wol tidak
mempengaruhi pertambahan bobot badan harian pada domba garut. Selama ini
belum banyak diketahui apakah pencukuran wol pada ternak domba lokal lainnya
akan memberikan pengaruh terhadap performa dan karakteristik karkas domba
secara nyata karena belum banyak diteliti.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaruh yang ditimbulkan oleh
pemberian pakan ampas tahu dan pencukuran wol terhadap performa dan
karakteristik karkas domba ekor gemuk jantan.
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Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap
performa produksi dan karakteristik karkas domba ekor gemuk jantan yang diberi
perlakuan pakan ampas tahu dan pencukuran wol. Ternak digemukkan selama 12
minggu dengan sistem pemeliharaan intensif.

METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Ternak Ruminansia
Kecil (Kandang B). Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan,
Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Waktu penelitian pada bulan
Oktober 2012 sampai Januari 2013.

Bahan
Ternak
Ternak yang digunakan adalah domba ekor gemuk jantan berumur kurang
dari satu tahun (I0) berjumlah 12 ekor dengan rataan bobot badan awal 17.40 ±
1.10 kg dengan koefisien keragaman 6.32%.
Obat-obatan
Obat yang digunakan yaitu obat cacing, antibiotik, dan vitamin untuk
meningkatkan ketahanan tubuh dan nafsu makan domba. Obat yang digunakan
untuk luka luar yaitu antiseptik.
Ransum
Ransum yang digunakan selama penggemukan terdiri dari hijauan dan
konsentrat. Konsentrat terdiri dari bungkil kelapa, dedak padi, dan ampas tahu.
Ransum disusun secara isoenergi berdasarkan bahan kering dengan rasio 30 : 70
hijauan dibanding konsentrat. Perlakuan dua (P2) konsentrat ditambahkan ampas
tahu, sedangkan perlakuan satu (P1) konsentrat tidak ditambahkan ampas tahu.
Hasil analisis ransum yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Komposisi bahan pakan ransum yang digunakan selama penelitian
Perlakuan
Bahan Pakan
P1
P2
%
Rumput lapang
30
30
Dedak Padi
25
25
Bungkil Kelapa
45
15
Ampas tahu
0
30
Jumlah
100
100
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Tabel 2 Komposisi nutrien ransum yang digunakan selama penelitian
Perlakuan
Nutrien
P1
P2
%
Bahan Kering
69.95
47.00
Abu
8.89
8.17
Protein kasar
13.07
14.94
Lemak kasar
7.04
7.06
Serat kasar
21.48
24.76
BETA-N
49.52
45.07
TDN*
69.25
69.01
Ca
0.21
0.42
P
0.69
0.55
Keterangan : Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan (2012). Departemen Ilmu Nutrisi dan
Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
*dihitung berdasarkan rumus Wardeh (1981)

Alat
Kandang dan Peralatan
Kandang yang digunakan untuk penelitian adalah kandang individu yang
berdinding besi dan berlantai papan dengan luas ± 0.72 m2. Peralatan yang
digunakan selama penelitian timbangan pegas kapasitas 50 kg untuk menimbang
bobot domba, karung penopang domba saat ditimbang, timbangan pakan, gunting
pencukur wol, kertas label, dan alat tulis. Peralatan yang digunakan saat
pemotongan dan penguraian karkas yaitu pisau untuk menyembelih dan
pengkarkasan, timbangan karkas, timbangan digital, dan form pengambilan data.

Prosedur
Persiapan
Tahap ini meliputi persiapan kandang, bahan pakan, peralatan, dan ternak.
Pembersihan kandang dilakukan dengan cara menyapu dan mencuci kandang,
setelah kering disemprot dengan larutan desinfektan. Setelah kandang siap, ternak
dikandangkan diberi obat cacing dan antibiotik. Selanjutnya ternak dibiarkan
beradaptasi pada kondisi lingkungan tempat penelitian untuk menghilangkan
pengaruh sebelumnya dan membiasakan perlakuan baru sesuai perlakuan
penelitian. Adaptasi dilakukan selama dua minggu dan penggemukan dilakukan
selama 12 minggu.
Pemeliharaan
Kandang dibersihkan setiap hari, pemberian pakan disesuaikan dengan
perlakuan. Rumput lapang diberikan pada siang dan malam hari sedangkan
konsentrat diberikan pada pagi dan sore hari tiga jam sebelum pemberian rumput.
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Air minum diberikan secara ad libitum. Penimbangan bobot badan dilakukan
seminggu sekali.
Pemberian Perlakuan
Domba sebanyak enam ekor dicukur wolnya pada awal penggemukan (C2),
sedangkan yang enam ekor lainnya tidak dicukur wolnya (C1). Setiap enam ekor
domba (tiga ekor domba dicukur wolnya dan tiga ekor domba tidak dicukur
wolnya) diberikan pakan rumput + konsentrat (P1) dan pakan rumput + konsentrat
+ ampas tahu (P2). Pemberian pakan diukur berdasarkan bahan kering sebanyak
5% dari bobot domba (NRC 1985).
Pemotongan Ternak
Setelah 12 minggu penggemukan, dilakukan pemotongan domba. Sebelum
pemotongan domba dipuasakan selama 16 jam namun air tetap tersedia dan
sebelum dipotong domba ditimbang untuk mendapatkan bobot potong domba.
Pemotongan ternak dimulai dengan memotong leher hingga vena jugularis,
oesophagus, dan trachea terputus agar terjadi pengeluaran darah yang sempurna.
Kemudian ujung oesophagus diikat agar cairan rumen tidak keluar ketika ternak
digantung. Kepala dilepaskan dari tubuh pada sendi occipito-atlantis.
Kaki depan dan kaki belakang dilepaskan pada sendi carpo-metacarpal
dan sendi tarso-metatarsal. Ternak digantung pada tendo-achiles pada kedua kaki
belakang, kemudian kulitnya dilepas. Alat kelamin dipotong dan organ-organ
tubuh bagian dalam dikeluarkan, yaitu, hati, limpa, jantung, alat pernafasan, alat
pencernaan, empedu, dan pancreas, lalu dipotong ekornya ditimbang sebagai
bobot karkas panas. Kemudian disimpan di dalam chiller selama ±24 jam
sehingga diperoleh karkas dingin. Karkas dingin dibelah secara simetris sepanjang
tulang belakang dari leher (ossa vertebrae cervicalis) sampai sacral (ossa
vertebrae sacralis) sehingga diperoleh karkas kanan dan kiri. Isi saluran
pencernaan dikeluarkan lalu ditimbang, bobot tubuh potong dikurangi dengan isi
saluran pencernaan sebagai bobot tubuh kosong.
Bagian karkas sebelah kiri diuraikan menjadi delapan potongan komersial
menurut Roman dan Ziegler (1974) yaitu paha belakang (leg), pinggang (loin),
rusuk dada ( rack), bahu (shoulder), leher (neck), perut dada (breast), lengan atau
paha depan (shank), dan lipatan paha (flank), setelah didapatkan potongan
komersial, masing-masing bagian ditimbang dan dipisahkan antara daging, tulang,
dan lemak. Kemudian ditimbang untuk mengetahui bobot masing-masing bagian
tersebut.
Rancangan percobaan
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
pola Faktorial 2x2. Pelakuan pertama adalah pakan yang berbeda (P1 = rumput +
konsentrat dan P2 = rumput + konsentrat + ampas tahu). Perlakuan kedua adalah
pencukuran wol (C1 = wol tidak dicukur dan C2 = wol dicukur). Setiap interaksi
antar perlakuan terdiri dari tiga ulangan.
Model matematika yang digunakan adalah:
Yijk = µ + Ai + Bj + (AB)ij + εijk
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Keterangan :
Yijk
µ
Ai
Bj
(AB)ij
εijk

= Nilai pengamatan pada faktor perlakuan perbedaan pakan pada
pakan ke-i, faktor pencukuran wol ke-j, dan ulangan ke-k.
= Nilai tengah umum.
= Pengaruh penambahan pakan berbeda pada taraf ke-i
= Pengaruh pencukuran wol pada taraf ke-j
= Pengaruh interaksi antara penambahan pakan yang berbeda pada
taraf ke-i dengan pencukuran wol pada taraf ke-j.
= Pengaruh galat dari penambahan pakan yang berbeda pada taraf
ke-i, pencukuran wol ke-j, dan ulangan ke-k.

Analisis Data
Data performa produksi dianalisis menggunakan Analysis of Variance
(ANOVA), sedangkan data karakteristik karkas, komposisi jaringan karkas, dan
bobot potongan komersial karkas dianalisis menggunakan Analysis of Covariance
(ANCOVA). Bobot awal atau bobot karkas kiri digunakan sebagai covariable.
Bila terdapat perbedaan nyata pada data, maka akan diuji lanjut menggunakan Uji
Least Squares Means.
Peubah
Pertambahan bobot badan per hari selama masa pemeliharaan, bobot dan
persentase karkas, bobot dan persentase otot, lemak, tulang karkas, dan bobot
potongan komersial karkas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Penelitian
Yousef (1985) menyebutkan bahwa suhu optimum bagi ternak untuk
berproduksi di daerah tropis adalah 22-31 ºC dan kelembaban dibawah 75%. Zona
ini disebut dengan Thermoneutral Zone (TNZ). Kondisi lingkungan dalam
kandang selama masa penelitian dapat dilihat dari suhu dan kelembaban udara.
Rata-rata suhu dan kelembaban udara dalam kandang selama masa penelitian
dapat dilihat pada Tabel 3.

Waktu

Tabel 3 Suhu dan kelembaban udara di dalam kandang
Suhu (ºC)
Kelembaban (%)

Pagi

24.81 ± 0.86

91.24 ± 0.72

Siang

32.07 ± 1.76

76.70 ± 8.55

Sore

25.48 ± 0.89

90.21 ± 2.92

Berdasarkan data rata-rata suhu dan kelembaban, suhu di dalam kandang
relatif nyaman atau masuk dalam TNZ, namun kelembaban relatif tinggi.
Tingginya kelembaban ini dikarenakan sering terjadi hujan. Sistem pemeliharaan
pada penelitian ini adalah sistem pemeliharaan secara intensif. Sistem ini berupa
pemeliharaan ternak dalam tempat yang terkurung dan makanan dibawa ke ternak
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(Parakkasi 1999). Sistem pemeliharaan secara intensif dapat memperbaiki
pertambahan bobot badan harian ternak karena pemberian pakan yang cukup
sesuai dengan kebutuhan domba.
Air memegang peranan penting untuk kehidupan domba. Ternak akan lebih
menderita akibat kekurangan air daripada kekurangan makanan (Tillman et al.
1991). Air berfungsi untuk metabolisme dan sebagai zat yang mengontrol
temperatur tubuh (Churc dan Pond 1988). Menurut Parakkasi (1999) kebutuhan
air minum ternak dipengaruhi oleh konsumsi bahan kering ransum, jenis bahan
makanan, kelembaban, angin dan temperatur. Domba-domba pada penelitian ini
dengan kondisi suhu dan kelembaban seperti pada tabel 3, mengkonsumsi air ratarata 1.2 liter/ekor/hari.
Performa Produksi
Pertambahan bobot badan harian merupakan parameter yang umum untuk
mengetahui performa produksi ternak domba. Performa domba ekor gemuk jantan
selama masa penggemukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Performa domba ekor gemuk jantan yang diberi pakan ampas tahu dan
pencukuran wol selama masa pemeliharaan
Variabel

Perlakuan

P1

P2

Rata-rata

PBBH

C1

25.68 ± 18.34a

55.84 ± 3.43b

40.76 ± 20.30
55.02 ± 41.68

(g/ekor/hari)

C2

19.13 ± 3.68a

90.91 ± 21.61b

Rata-rata

22.41 ± 12.36

73.38 ± 23.67

Bobot Badan

C1

19.30 ± 1.13

23.00 ± 1.32

21.15 ± 2.30

Akhir

C2

20.50 ± 1.80

25.17 ± 0.29

22.83 ± 2.80

(kg)

Rata-rata

19.90 ± 1.50B

24.08 ± 1.46A

Konsumsi

C1

0.63 ± 0.16

1.36 ± 0.04

0.99 ± 0.41

BK ransum

C2

0.63 ± 0.11

1.46 ± 0.05

1.05 ± 0.46

(kg/ekor/hari)

Rata-rata

0.63 ± 0.12B

1.41 ± 0.07A

Konsumsi

C1

0.08 ± 0.02

0.22 ± 0.008

0.15 ± 0.08

PK ransum

C2

0.08 ± 0.017

0.24 ± 0.007

0.16 ± 0.09

(kg/ekor/hari)

Rata-rata

0.08 ± 0.02B

0.23 ± 0.01A

Konsumsi

C1

0.44 ± 0.12

0.98 ± 0.03

0.71 ± 0.31
0.74 ± 0.34

TDN ransum

C2

0.43 ± 0.08

1.05 ± 0.03

(kg/ekor/hari)

Rata-rata

0.44 ± 0.09B

1.02 ± 0.05A

Efisiensi

C1

0.038 ± 0.027

0.04 ± 0.004

0.040 ± 0.017

Ransum

C2

0.030 ± 0.001

0.062 ± 0.016

0.046 ± 0.020

Rata-rata

0.034 ± 0.017b

0.052 ± 0.016a
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Keterangan : Superskrip huruf kecil berbeda pada baris atau kolom yang sama menunjukkan
berbeda nyata (P<0.05), huruf kapital menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0.01).
C1= Wol tidak dicukur, C2= Wol dicukur, P1= Rumput+konsentrat, P2= Rumput +
konsentrat + ampas tahu.

Perbedaan perlakuan pemberian pakan ampas tahu dan pencukuran wol
pada proses penggemukan dalam penelitian ini menyebabkan adanya perbedaan
respon pertambahan bobot badan harian (PBBH) domba. Menurut Tabel 3,
terdapat interaksi secara nyata (P<0.05) antara pemberian ampas tahu dengan
pecukuran wol terhadap kenaikan PBBH domba. Jika dilihat dari sisi pakan, hal
ini disebabkan lebih tingginya tingkat konsumsi BK, TDN, dan PK oleh dombadomba yang mengkonsumsi ampas tahu, sehingga kecukupan nutrisi dombadomba tersebut lebih baik. Duljaman (2004) menyatakan bahwa peningkatan
nutrisi pakan akan meningkatkan penampilan ternak domba, namun ternyata
faktor pencukuran wol juga menunjang pertambahan bobot badan yang lebih
tinggi.
Tabel 4 menunjukkan bahwa domba-domba dengan penambahan pakan
ampas tahu sebanyak 30% mengkonsumsi BK sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi
daripada domba-domba tanpa penambahan pakan ampas tahu. Pada penelitian ini
ransum yang mengandung ampas tahu memiliki palabilitas yang lebih baik, hal ini
dibuktikan dengan lebih tingginya tingkat konsumsi ransum yang mengandung
ampas tahu. Konsumsi BK yang lebih tinggi juga diikuti oleh konsumsi TDN dan
PK yang secara sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi pada domba-domba yang
mengkonsumsi ampas tahu. Penambahan ampas tahu sebanyak 30% pada ransum,
secara nyata (P<0.05) meningkatkan efisiensi ransum dibanding dengan ransum
yang tidak ditambah dengan ampas tahu. Kondisi tersebut sesuai dengan
penelitian Duljaman (2004) yang menyatakan bahwa pemberian ampas tahu pada
domba lokal jantan akan meningkatkan konsumsi TDN dan memperbaiki efisiensi
pakan.
Tomazweska et al. (1993) menyatakan bahwa pencukuran wol mempunyai
manfaat menambah kenyamanan ternak, sedangkan menurut Yunidar (2011)
pencukuran wol menurunkan serangan ektoparasit pada domba garut. Johnston
(1983) menambahkan pencukuran wol akan mempermudah proses pelepasan
panas akibat metabolisme tubuh oleh ternak karena wol bukan penghantar panas
yang baik atau bersifat insulator sehingga keberadaanya akan menghalangi
pelepasan panas jika tidak dicukur. Faktor-faktor ini menjadikan pencukuran wol
sebagai penunjang respon PBBH yang baik pada domba-domba yang status
nutrisinya terpenuhi. Bobot akhir penggemukan menunjukkan domba-domba yang
mengkonsumsi ampas tahu sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi dari domba-domba
yang tidak mengkonsumsi ampas tahu. Hal ini diakibatkan oleh respon PBBH
yang lebih tinggi pada domba-domba yang mengkonsumsi ampas tahu.

Karakteristik Karkas
Respon penggemukan domba ekor gemuk jantan selama tiga bulan yang
diberi perlakuan pakan yang berbeda dan pencukuran wol terhadap bobot potong,
tubuh kosong, karkas, dan persentase karkas dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5 Rataan bobot dan persentase karakteristik karkas domba
Variabel

Perlakuan

P1

P2

Rata-rata

(kg)
Bobot

C1

17.40 ± 0.88

22.05 ± 0.83

19.72 ± 0.57

Potong

C2

16.94 ± 0.88

23.09 ± 0.95

20.02 ± 0.57

Rata-rata

17.17 ± 0.66A

22.57 ± 0.66B

Bobot Tubuh

C1

14.38 ± 0.54

19.22 ± 0.50

16.80 ± 0.25

Kosong

C2

13.94 ± 0.59

20.23 ± 0.63

17.08 ± 0.25

Rata-rata

14.16 ± 0.51

19.72 ± 0.51

Bobot Karkas

C1

7.08 ± 0.37

9.61 ± 0.34

8.34 ± 0.17

Panas

C2

6.71 ± 0.41

10.47 ± 0.44

8.59 ± 0.17

Rata-rata

6.90 ± 0.35

10.04 ± 0.35

Bobot Karkas

C1

6.74 ± 0.37

9.17 ± 0.34

7.96 ± 0.17

Dingin

C2

6.38 ± 0.41

10.10 ± 0.44

8.24 ± 0.17

Rata-rata

6.56 ± 0.35

9.64 ± 0.35

Persentase

C1

40.68 ± 1.70

43.49 ± 1.58

42.08 ± 0.79

Karkas

C2

39.60 ± 1.88

45.38 ± 2.01

42.49 ± 0.79

(%)

Rata-rata

40.14 ± 1.61

44.44 ± 1.61

Keterangan : Superskrip huruf kapital berbeda pada baris atau kolom yang sama menunjukkan
berbeda sangat nyata (P<0.01). Bobot potong dikoreksi berdasarkan rata-rata bobot
awal pada 17.40 kg. Bobot tubuh kosong, bobot karkas panas, bobot karkas dingin,
dan persentase karkas dikoreksi berdasarkan rataan bobot potong pada 19.87 kg.

Karkas domba menurut Standar Nasional Indonesia No. 3925-2008 adalah
bagian dari tubuh domba sehat yang telah disembelih secara halal sesuai dengan
CAC/GL 24-1997, telah dikuliti, isi perut dikeluarkan, dipisahkan kepala dan kaki
mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta
lemak yang berlebih (BSN 2008).
Bobot potong adalah bobot tubuh ternak sesaat sebelum dipotong (Sugana
dan Duldjaman 1983). Hasil analisis peragam menggunakan covariable bobot
awal menunjukkan bahwa bobot potong domba-domba dengan penambahan
pakan ampas tahu sebanyak 30% secara sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi dari
domba-domba tanpa penambahan pakan ampas tahu. Hal ini diakibatkan oleh
bobot akhir penggemukan yang lebih tinggi pada domba-domba dengan
penambahan pakan ampas tahu sehingga menghasilkan bobot potong yang juga
lebih tinggi. Bobot akhir yang lebih tinggi diakibatkan karena domba-domba
dengan penambahan pakan ampas tahu mengkonsumsi BK pakan yang lebih
tinggi sehingga pertambahan bobot badan harian juga lebih tinggi (Tabel 3). Hal
ini sesuai dengan pernyataan Hudallah et al. (2007), bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi bobot potong domba adalah konsumsi pakan.
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Soeparno (1994) menyatakan bahwa bobot potong yang semakin tinggi akan
menghasilkan karkas yang semakin tinggi pula, sehingga diharapkan bagian dari
karkas yang berupa daging menjadi lebih besar. Ditambahkan juga oleh Yamin et
al. (2009) bahwa bobot potong yang semakin besar akan menghasilkan karkas dan
persentase karkas yang lebih besar. Purbowati et al. (2005) menyatakan bahwa
bobot potong domba lokal jantan berumur sembilan bulan adalah 22.5 kg, dengan
estimasi umur domba yang digunakan untuk penelitian adalah dibawah satu tahun,
maka berdasarkan literatur domba-domba dengan perlakuan penambahan ampas
tahu mencapai bobot potong yang ideal.
Hasil analisis peragam menggunakan covariable bobot potong menunjukkan
bahwa interaksi dari tiap perlakuan tidak memberikan respon berpengaruh nyata
terhadap bobot tubuh kosong, bobot karkas panas, bobot karkas dingin, dan
presentase karkas. Persentase karkas didapatkan dari persentase karkas panas
terhadap bobot potong. Persentase karkas domba-domba dengan perlakuan pakan
ampas tahu pada penelitian ini yaitu 44.44%. Hasil ini lebih tinggi dari penelitian
Sunarlim dan Setiyanto (2005) yang menggunakan domba lokal jantan dengan
pakan campuran tepung gaplek (20%) dan konsentrat (80%) yang diberikan
sebanyak 3% dari bobot badan dengan konsumsi hijauan ad libitum, memiliki
persentase karkas 39.1%. Hasil penelitian ini tergolong rendah jika dibandingkan
dengan penelitian Baihaqi dan Herman (2013) yang menyatakan bahwa domba
ekor gemuk dengan bobot potong 32.5 kg memiliki persentase karkas 55.4%
sedangkan domba ekor gemuk dengan bobot potong 40 kg memiliki persentase
karkas 55.6%. Hal ini disebabkan oleh bobot potong yang meningkat akan
menyebabkan persentase karkas yang juga meningkat, seusai dengan pernyataan
Soeparno (1994) menyatakan bahwa bobot potong yang semakin tinggi akan
menghasilkan karkas yang semakin tinggi pula dan pernyataan Yamin et al.
(2009) bahwa bobot potong yang semakin besar akan menghasilkan karkas dan
persentase karkas yang lebih besar.
Komposisi Jaringan Karkas
Karkas dan potongan karkas dapat diuraikan secara fisik menjadi komponen
jaringan daging tanpa lemak (lean), lemak, dan tulang (Davendra dan Bade 1992).
Data komposisi dan persentase jaringan karkas pada potongan karkas sebelah kiri
domba ekor gemuk jantan yang diberi pakan ampas tahu dan pencukuran wol
dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil analisis peragam menggunakan covariable bobot
potongan karkas sebelah kiri menunjukkan bahwa interaksi dari tiap perlakuan
tidak memberikan respon berpengaruh nyata terhadap bobot dan persentase otot
karkas, bobot dan persentase lemak karkas, dan bobot tulang karkas. Persentase
tulang karkas secara sangat nyata (P<0.01) lebih rendah pada domba-domba yang
diberi ampas tahu. Domba-domba tersebut cenderung mengalami peningkatan
persentase lemak (P<0.07). Hal ini karena berdasarkan Tabel 4 konsumsi TDN
domba yang mengkonsumsi ampas tahu lebih tinggi sehingga lebih
memungkinkan untuk mendeposit lemak tubuh,
namun kecenderungan
peningkatan ini mengakibatkan penurunan persentase tulang secara nyata
(P<0.01). Secara umum jika proporsi lemak dalam karkas meningkat maka
proporsi tulang dan daging akan menurun (Tahir et al. 1994 ; Moron dan Clavero
1999).
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Tabel 6 Komposisi dan persentase jaringan pada potongan karkas kiri domba
Variabel

Perlakuan

P1

P2

Rata-rata

(kg)
Bobot Otot

Bobot Lemak

Bobot Tulang

C1

2.02 ± 0.18

2.73 ± 0.16

2.38 ± 0.09

C2

2.03 ± 0.22

2.97 ± 0.25

2.50 ± 0.09

Rata-rata

2.02 ± 0.18

2.85 ± 0.18

C1

0.50 ± 0.20

0.88 ± 0.17

0.69 ± 0.10

C2

0.34 ± 0.24

1.22 ± 0.28

0.78 ± 0.10

Rata-rata

0.42 ± 0.19

1.05 ± 0.19

C1

0.98 ± 0.08

1.03 ± 0.07

1.01 ± 0.04

C2

0.83 ± 0.09

1.12 ± 0.11

0.97 ± 0.04

Rata-rata

0.91 ± 0.08

1.07 ± 0.08

- - - - - - - - - - - -%- - - - - - - - - - - - Persentase Otot

Persentase Lemak

Persentase Tulang

C1

56.33 ± 3.31

58.16 ± 3.31

57.25 ± 2.34

C2

61.43 ± 3.31

54.91 ± 3.31

58.17 ± 2.34

Rata-rata

58.88 ± 2.34

56.54 ± 2.34

C1

13.79 ± 3.72

18.00 ± 3.72

15.90 ± 2.63

C2

10.56 ± 3.72

22.28 ± 3.72

16.42 ± 2.63

Rata-rata

12.18 ± 2.63

20.14 ± 2.63

C1

27.59A ± 1.15

21.90B ± 1.15

a

b

C2

25.15 ± 1.15

20.65 ± 1.15

Rata-rata

26.37 ± 0.81

21.27 ± 0.81

24.74 ± 0.81
22.90 ± 0.81

Ketrangan : Superskrip huruf kecil berbeda pada baris atau kolom yang sama menunjukkan
berbeda nyata (P<0.05), huruf kapital menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0.01).
Data dikoreksi berdasarkan rata-rata bobot potongan karkas kiri pada 4.07 kg.

Rataan persentase komponen karkas domba-domba dengan perlakuan pakan
ampas tahu pada penelitian ini yaitu otot 56.54%, lemak 20.14%, dan tulang
21.27%. Persentase otot dan lemak yang dihasilkan pada penelitian ini lebih
tinggi dari hasil penelitian Nurmalasari (2008) yaitu domba lokal jantan yang
diberi perlakuan rasio pemberian pakan hiajaun dan ransum komplit yang berbeda
menghasilkan persentase daging sebesar 54.52% dan lemak 11.69%. Hal ini
diduga diakibatkan oleh konsumsi BK yang lebih tinggi pada penelitian ini yaitu
sebesar 1.41 kg dibanding 748.61 gram pada penelitian Nurmalasi (2008).
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Bobot Potongan Komersial Karkas
Karkas yang diurai pada penelitian ini adalah potongan karkas sebelah kiri.
Data bobot potongan komersial karkas domba ekor gemuk jantan yang diberi
pakan ampas tahu dan pencukuran wol dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7 Rataan Bobot potongan komersial domba ekor gemuk jantan yang diberi
pakan ampas tahu dan pencukuran wol
Variabel

Perlakuan

P1

P2

Rata-rata

(g)
Neck

Shoulder

Rack

Loin

Leg

Breast

Flank

Shank

C1

257.13 ± 24.33

416.30 ± 22.30

336.72 ± 12.24

C2

218.37 ± 30.17

428.63 ± 32.68

323.50 ± 12.24

Rata-rata

237.75 ± 24.27

422.47 ± 24.27

C1

710.10 ± 59.84

934.17 ± 54.86

822.13 ± 30.11

C2

601.20 ± 74.21

959.90 ± 80.40

780.55 ± 30.11

Rata-rata

655.65 ± 59.70

947.03 ± 59.70

C1

264.80 ± 33.64

396.50 ± 30.84

330.65 ± 16.92

C2

250.00 ± 41.71

457.80 ± 45.19

353.90 ± 16.92

Rata-rata

257.40 ± 33.56

427.15 ± 33.56

C1

312.30 ± 33.34

380.10 ± 30.56

346.20 ± 16.78

C2

267.43 ± 41.34

446.80 ± 44.79

357.12 ± 16.78

Rata-rata

289.87 ± 33.26

413.45 ± 33.26

C1

1 166.23 ± 63.21

1 458.17 ± 57.94

1 312.20 ± 31.80

C2

1 122.33 ± 78.38

1 658.00 ± 84.92

1 390.17 ± 31.80

Rata-rata

1 144.28 ± 63.06

1 558.08 ± 63.06

C1

294.60 ± 32.92

428. 83 ± 30.17

367.72 ± 16.56

C2

280.83 ± 40.82

494.40 ± 44.22

387.62 ± 16.56

Rata-rata

287.72 ± 32.84

461.62 ± 32.84

C1

80.57 ± 11.91A

160.37 ± 10.92B

120.47 ± 5.99

C2

57.73 ± 14.77A

161.53 ± 16.00b

109.63 ± 5.99

Rata-rata

69.15 ± 11.88

160.95 ± 11.88

C1

253.93 ± 39.03

325.43 ± 35.78

289.68 ± 19.64

C2

263.60 ± 48.40

288.87 ± 52.44

276.23 ± 19.64

Rata-rata

258.77 ± 38.94

307.15 ± 38.94
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Keterangan : Superskrip huruf kecil berbeda pada baris atau kolom yang sama menunjukkan
berbeda nyata (P<0.05), huruf kapital menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0.01).
Data dikoreksi berdasarkan rata-rata bobot potongan karkas kiri pada 4.07 kg.

Pemasaran karkas di negara maju biasanya dijual dalam bentuk potonganpotongan karkas yang disebut dengan potongan komersial karkas. Nilai komersial
dari karkas pada umumnya tergantung pada ukuran, struktur dan komposisinya.
Roman dan Ziegler (1974) membagi karkas domba menjadi 8 potongan yaitu paha
(leg), pinggang (loin), rusuk dada ( rack), bahu (shoulder), leher (neck), perut
dada (breast), lengan atau paha depan (shank), dan lipatan paha (flank). Hasil
analisis peragam dengan covariable bobot potongan karkas sebelah kiri
menunjukkan bahwa bobot flank pada domba-domba dengan perlakuan pakan
ampas tahu tanpa pencukuran wol (P2C1) secara sangat nyata (P<0.01) lebih
tinggi dibanding bobot flank pada domba-domba dengan perlakuan pakan tanpa
ampas tahu (P1C1 dan P1C2), sedangkan bobot flank pada domba-domba dengan
perlakuan pakan ampas tahu dan pencukuran wol (P2C2) secara nyata (P<0.05)
lebih tinggi dibanding bobot flank pada domba-domba dengan perlakuan pakan
tanpa ampas tahu (P1C1 dan P1C2). Hal ini karena bagian flank tidak terdapat
pertulangan, sehingga pada domba-domba dengan perlakuan pakan ampas tahu
mendeposit lemak yang lebih tinggi. Bagian potongan komersial selain flank tidak
menunjukkan respon interaksi yang berbeda nyata yang disebabkan oleh
perlakuan pakan dengan ampas tahu dan pencukuran wol.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan
ampas tahu dan pencukuran wol memiliki interaksi dalam meningkatkan
pertambahan bobot badan harian domba ekor gemuk jantan secara nyata.
Perlakuan pakan dengan ampas tahu secara nyata meningkatkan konsumsi BK
ransum dan efisiensi pakan. Penambahan ampas tahu sebanyak 30% dalam
ransum menghasilkan persentase lemak tubuh yang relatif sama dengan tanpa
penambahan ampas tahu. Rataan persentase karkas domba yang digemukkan
dengan pakan ampas tahu yang dipotong pada bobot rata-rata 22.57 kg
menghasilkan persentase karkas sebesar 41.97% sampai 46.91% dengan
persentase persentase otot karkas 56.54%, lemak karkas 20.14%, dan tulang
karkas 21.27%.
Saran
Peternak domba yang menginginkan pertambahan bobot badan harian yang
tinggi pada ternak mereka dapat menggunakan ampas tahu sebagai pakan domba
dimana lewat penelitian ini terbukti lebih tinggi dalam menghasilkan pertambahan
bobot badan dengan tidak diikuti pertambahan persentase lemak secara nyata.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Kandungan nutrient bahan pakan
Bahan Pakan

BK

Abu

PK

LK

SK

Beta-N

TDN

Ca

P

Rumput Lapang

19.81

5.65

8.73

1.92

29.10

54.60

56.20

0.37

0.23

Dedak Halus

88.77

18.67

6.09

3.57

30.08

41.59

67.90

0.09

1.39

Bungkil Kelapa

92.90

5.60

19.84

12.39

11.62

50.55

78.70

0.17

0.62

Ampas Tahu

16.41

3.23

26.08

12.43

22.55

35.71

77.90

0.88

0.14

Lampiran 2 Hasil analisis ragam persentase lemak karkas
Source
DB
JK
KT
Cukur
Pakan
Cukur*Pakan
Galat
Total

1
1
1
8
11

0.837408
190.483008
42.225008
332.639467
566.184892

0.8374083
190.4830100
42.2250080
41.5799330

Lampiran 3 Hasil analisis ragam PBBH domba
Source
DB
JK
Cukur
Pakan
Cukur*Pakan
Galat
Total

1
1
1
8
11

609.757633
7 792.803333
1 298.752133
1 657.479470
11 358.792570

KT

Fhit

Pr > F

0.02
4.58
1.02

0.8907
0.0647
0.3431

Fhit

609.757633 2.94
7 792.803333 37.61
1 298.752133 6.27
207.184930

Pr > F
0.1246
0.0003
0.0367
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