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BAB I  

PENDAHULUAN 

Hasil utama dari usaha penggemukan domba adalah karkas. Karkas domba 

adalah bagian tubuh ternak setelah dipotong, dikurangi kepala, darah, organ-organ 

dalam kecuali ginjal, keempat kaki dari bagian metacarpo-phalanges dan 

metatarso-phalanges ke bawah, kulit dan bulu (Soeparno, 2015). Komponen 

karkas terdiri dari tulang, daging, dan lemak. Daging memiliki nilai ekonomis 

yang paling tinggi. Penjualan daging segar umumnya didasarkan pada bagian-

bagian karkas dalam menentukan harga jualnya. Oleh karena itu, untuk 

mempermudah pemasaran, maka dilakukan penguraian karkas secara komersial. 

Menurut Forrest dkk. (1975) potongan komersial karkas dari domba dibagi 

menjadi delapan bagian yaitu leher (neck), bahu (shoulder), lengan (shank), dada 

(breast), rusuk (rack), punggung (loin), lipatan paha (flank) dan paha (leg). 

Breast, flank, shoulder, shank dan leg merupakan bagian yang masak dini, 

sehingga mempunyai kecepatan pertumbuhan yang besar pada ternak muda 

(Frandson, 1986). Perbedaan laju pertumbuhan ini menghasilkan proporsi yang 

bervariasi pada setiap potongannya. 

Proporsi karkas berbanding lurus dengan bobot potong domba. Semakin 

tinggi bobot potong domba, semakin tinggi pula bobot karkas yang dihasilkan. 

Domba dapat mencapai bobot potong yang optimal melalui pemberian pakan 

berdasarkan kebutuhannya dari segi kuantitas dan kualitas. Besarnya pakan yang 

masuk dalam tubuh menentukan seberapa banyak kandungan nutrien yang 
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dimanfaatkan dalam tubuh. Kualitas pakan dapat dilihat dari imbangan protein 

kasar (PK) dan energi atau total digestible nutrients (TDN). Kebutuhan rasio 

protein dan energi pakan akan lebih besar pada ternak ruminansia muda yang 

sedang tumbuh cepat untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan jaringan 

(Purbowati dkk., 2008). Pemberian nutrien melebihi kebutuhan pada domba akan 

digunakan untuk membentuk lemak. Proses perkembangan sel lemak terjadi 

secara hiperplasia dan hipertropi sampai ternak dapat dipotong (Parakkasi, 1998). 

Penimbunan lemak pada karkas terdapat pada lemak subkutan, lemak 

intermuskular dan lemak intramuskular. Bagian komersial domba yang 

mengandung banyak lemak terdapat di flank, breast, dan loin. Adanya 

penimbunan lemak karkas dapat menurunkan nilai ekonomis. Konsumen lebih 

memilih daging dengan rendah lemak untuk menghindari resiko kolestrol tinggi. 

Daging rendah lemak dapat diperoleh dari domba muda. Oleh karena itu, perlu 

dikaji seberapa besar imbangan PK dan TDN yang sesuai untuk penggemukan 

domba muda sebagai penyedia daging dengan rendah lemak.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi imbangan PK dan TDN dalam 

pakan komplit yang sesuai dalam penggemukan dini domba lokal jantan terhadap 

potongan komersial karkas beserta komponen yang dihasilkan. Manfaat dari hasil 

penelitian ini agar dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam usaha penggemukan 

dini pada domba lokal terhadap potongan komersial karkas dan komponen yang 

dihasilkan domba muda jantan lepas sapih. Hipotesis penelitian ini adalah peningkatan 

level pemberian imbangan PK dan TDN dalam pakan dapat meningkatkan proporsi 

lemak karkas pada bagian potongan komersial flank, breast, dan loin yang dihasilkan. 


