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Kata Pengantar 

Diktat ini menyajikan pembahasan tentang 

teknologi penanganan pascapanen daging yang berasal 

dari hewan besar. Pengertian panen pada produk daging 

adalah proses pemotongan hewan, yaitu seperangkat 

proses dari sejak hewan hidup yang sehat menjadi karkas 

daging yang sehat, aman, halal dan siap dipasarkan. 

Sebelum dipanen atau dipotong, hewan harus dalam 

keadaan sehat walafiat dan bugar agar dihasilkan daging 

sehat dan bermutu tinggi. Di samping itu hewan yang 

boleh dipotong adalah hanya hewan yang memenuhi 

ketentuan atau peraturan Pemerintah yang berlaku. 

Setelah dipotong hasil karkas juga harus diperiksa 

kesehatannya agar diizinkan untuk dipasarkan atau 

dikonsumsi. Daging yang tidak sehat atau yang 

mengandung penyakit, menurut ketentuan atau peraturan 

Pemerintah tidak diizinkan untuk dijual atau dikonsumsi. 

Dengan pembahasan teknologi pascapanen 

diperkenalkan sumber daging golongan hewan besar, 

cara penanganan hewan sebelum dipotong, cara 

pemotongan, cara penyimpanan, cara pematangan atau 
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pelayuan daging serta penanganan hasil samping 

pemotongan hewan berupa kulit. Pembahasan juga 

mencakup aspek peralatan dan sanitasi. 

Pembahasan juga mencakup pengertian hewan 

besar sebagai penghasil daging utama di Indonesia. 

Hewan besar karena mempunyai makna tersendiri bagi 

petani serta ukurannya yang besar maka cara penanganan 

pascapanennya berbeda dengan golongan penghasil 

daging lainnya seperti hewan kecil, babi, unggas. Diktat 

ini meliputi 4 Kegiatan Belajar. 

Kegiatan Belajar 1: Sumber Penghasil Daging 

Kegiatan Belajar 2: Rumah Pemotongan Hewan 

Kegiatan Belajar 3: Proses penanganan hewan potong 

Kegiatan Belajar 4: Persyaratan ternak yang boleh 

dipotong 

Kegiatan Belajar 5: Pemeriksaan antemortem 

Kegiatan Belajar 6: Proses pemotongan ternak sapi 

Kegiatan Belajar 7: Proses pemotongan ayam 

Kegiatan Belajar 8: Pemeriksaan postmortem 

Kegiatan Belajar 9: Higiene, proses penyimpanan dan 

distribusi daging 
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Tujuan Pembelajaran (Learning outcome) 

Setelah mempelajari diktat ini, mahasiswa 

(lulusan) secara umum diharapkan dapat: Menjelaskan 

Sumber penghasil daging, rumah pemotongan hewan, 

proses penanganan hewan sebelum dipotong, persyaratan 

ternak yang boleh dipotong, pemeriksaan antemortem, 

cara pemotongan, penyimpanan, pematangan dan 

pelayuan daging, penanganan hasil samping pemotongan 

hewan, sanitasi serta peralatan yang digunakan, 

pemeriksaan post mortem, serta konsep hygiene dagng, 

proses penyimpanan dan distribusi daging. 
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PNDAHULUAN 

Daging merupakan salah satu bahan 

makanan yang hampir sempurna, karena 

mengandung gizi yang lengkap dan dibutuhkan 

oleh tubuh, yaitu protein hewani, energi, air, 

mineral dan vitamin. Kebutuhan daging di 

Indonesia sangat tinggi, daging yang umum 

dikonsumsi berasal dari hasil pemotongan 

berbagai jenis ternak potong, antara lain ternak 

ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, ternak 

ruminansia kecil seperti domba, kambing, babi, 

dan kelinci serta berbagai jenis ternak unggas 

seperti ayam, itik dan kalkun. 

Rumah Potong Hewan sangat berperan 

pada penyediaan konsumsi daging di pasaran. 

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan 

bangunan yang di desain dengan kontruksi 

khusus untuk memenuhi persyaratan teknis dan 

higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat 

memotong hewan potong selain unggas bagi 

konsumsi masyarakat. Untuk memperoleh 
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kualitas daging yang baik dan ASUH (Aman, 

Sehat, Utuh dan Halal) maka perlu diterapkan 

sistem pengawasan terhadap hewan potong di 

RPH dengan baik serta ditunjang dengan sarana 

dan prasana baik yang mendukung.  

Hasil pemotongan ternak dapat dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu bagian karkas dan 

bagian bukan karkas atau lazim disebut bagian 

non karkas.  Karkas merupakan hasil utama 

pemotongan ternak dan mempunyai nilai 

ekonomi lebih tinggi daripada non karkas, sesuai 

dengan tujuan pemotongan ternak, yaitu untuk 

mendapatkan daging.  Bagian non karkas atau 

yang lazim disebut “offal” terdiri dari bagian 

yang layak dimakan (“edible offal”) dan bagian 

yang tidak layak dimakan (“inedible offal”). 

Higiene daging tak lepas dari beberapa 

faktor diantaranya perlakuan hewan sebelum 

dipotong sampai selesai proses pemotongan dan 

proses pembagian karkas untuk siap dipasarkan. 

Semua peralatan yang digunakan selama proses 
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pemotongan hewan harus steril dan kendaraan 

pengangkut daging hasil RPH harus memenuhi 

syarat yang berlaku, ini bertujuan untuk menjaga 

daging tetap higienis sampai di tangan konsumen. 
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SUMBER PENGHASIL DAGING 

Hewan Besar 

Bab ini mengenalkan pengertian hewan 

besar dan maknanya bagi petani, khususnya sapi 

dan kerbau. Kedua jenis hewan ini tidak  semata-

mata penghasil daging tetapi bagi petani 

dipandang sebagai ternak kerja dan penghasil 

pupuk serta sebagai harta tabungan dan 

kebanggaan. Pada masyarakat tertentu hewan 

besar juga dianggap sebagai simbol prestise. 

Dalam kegiatan belajar ini juga dikenalkan 

berbagai golongan dan jenis dengan ciri-cirinya 

sapi dan kerbau sebagai sumber penghasil 

daging. Mengenal jenis sapi dan kerbau ini 

sangat penting karena sangat besar pengaruhnya 

terhadap keragaan karkas dan mutu daging yang 

dihasilkannya. Di samping itu perlu disadari 

bahwa perbedaan yang jelas pada jenis hewan 

yang masih hidup itu menjadi tidak jelas lagi 

setelah dipotong menjadi daging. Hal ini di satu 

pihak dapat menyebabkan kesulitan dalam 
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identifikasi daging, dan di lain pihak dapat 

mendorong terjadinya pemalsuan daging. 

Hewan besar dibedakan dari hewan kecil, 

karena ukurannya yang besar, dan mempunyai 

tenaga kuat yang oleh manusia acap kali atau 

terutama dimanfaatkan untuk hewan kerja, di 

samping akhirnya juga untuk menghasilkan 

daging. Di Indonesia yang termasuk hewan besar 

ialah sapi, kerbau dan kuda. Di samping ketiga 

jenis ternak itu yang juga termasuk hewan besar 

adalah unta, keledai, dan gajah. Namun di 

Indonesia hewan-hewan itu tidak diternakkan dan 

tidak dijadikan sumber daging. 

Pemanfaatan ternak hewan besar di 

Indonesia sangat beragam. Secara tradisional 

ternak besar terutama digunakan sebagai harta 

kebanggaan atau harta tabungan, sebagai ternak 

kerja dan sebagai penghasil pupuk. Di beberapa 

daerah (Tanah Toraja, Sumatra Barat, Sumatra 

Utara) kerbau dipotong untuk pesta dan upacara 

adat atau keagamaan. Jika sudah tua dan tidak 



6 

 

mampu bekerja maka ternak digunakan sebagai 

penghasil daging. Namun sekarang dengan 

perkembangan ekonomi dan kehidupan 

masyarakat di Indonesia ternak sapi juga telah 

menjadi sumber daging bermutu yang 

diandalkan. 

Daging hewan besar berasal dari ternak 

besar yaitu sapi dan kerbau, dan untuk daerah 

tertentu (Nusa tenggara Timur dan Tapanuli) 

termasuk pula kuda. Sejak lama ternak besar, 

terutama sapi dan kerbau, telah menjadi sumber 

utama penyediaan bahan pangan daging.  

Di antara ketiga jenis ternak besar itu, di 

Indonesia ternak sapi menduduki urutan teratas 

dari segi populasi, penyebaran daerah, volume 

produksi daging maupun dari segi nilai ekonomi 

dan mutu dagingnya. Selain itu jumlah rasnya 

pun banyak. Di samping dikenal beberapa ras 

sapi local juga terdapat beberapa ras sapi impor 

atau peranakan sapi asal luar negeri. Dikenal ada 

4 ras sapi lokal yaitu sapi Bali, sapi Madura, sapi 
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Aceh dan sapi Onggol. Dalam sapi peranakan 

termasuk kedalamnya sapi Brahman peranakan 

dan sapi perah peranakan. Yang terakhir ini dapat 

dikelompokkan berdasarkan asal daerahnya 

sehingga dapat disebut sapi Grati, sapi Boyolali, 

atau sapi Pengalengan. Pada sapi impor terdapat 

golongan sapi impor bibit untuk memuliakan 

(memperbaiki) keragaan sapi lokal dan golongan 

sapi impor pedaging untuk menyediakan 

kekurangan bahan pangan daging bermutu tinggi. 

Cara pemeliharaannya pun beragam yang 

nantinya akan sangat mempengaruhi produksi 

dan mutu dagingnya.  

Ternak kerbau, penyebarannya juga luas 

namun populasinya lebih kecil. Ras kerbau 

sebenarnya tidak banyak terdapat di Indonesia. 

Kerbau lokal yang tersebar luas di berbagai 

daerah di Indonesia adalah terbatas jenisnya. 

Perbedaan antarras, baik dalam morfologi 

hewannya maupun dalam mutu hasil dagingnya 

tidak banyak. Kerbau lokal yang paling umum 
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disebut kerbau sawah atau kerbau lumpur karena 

sering dipakai untuk kerja di sawah serta 

digembalakan, dan senang berkubang di tanah 

berlumpur. Jenis kerbau lokal lainnya ialah 

kerbau rawa yang terdapat di Kalimantan. Jenis 

kerbau peranakan yang dikenal di Indonesia ialah 

kerbau Murrah, yaitu sejenis kerbau peranakan 

yang berasal dari India. Kerbau Murrah bukan 

kerbau kerja, melainkan kerbau penghasil susu. 

Penyebarannya masih terbatas, terutama di 

sekitar Medan dan umumnya diternakkan oleh 

warga keturunan India untuk diambil produksi 

susunya. Populasi kerbau jenis ini tidaklah 

banyak, tetapi ia sudah dapat beradaptasi baik 

dengan iklim Indonesia. Bentuk tubuhnya tinggi 

besar, karenanya juga digunakan untuk 

pemuliaan ternak kerbau lokal. Kerbau menjadi 

sumber daging hewan besar kedua setelah sapi. 

Kuda penyebarannya tidak luas, 

diternakkan di beberapa daerah seperti di Nusa 

Tenggara, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan 
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beberapa tempat di Jawa. Kuda umumnya 

digunakan sebagai hewan kerja atau kuda beban. 

Di samping itu kuda juga menjadi hewan 

kesenangan/piaraan dan hewan untuk pacuan. 

Kuda tidak secara umum merupakan sumber 

daging, kecuali di beberapa daerah, sedangkan 

produk dagingnya tidak termasuk ke dalam 

daging yang bermutu tinggi. 

Variasi Mutu Daging Hewan Besar dan Cara 

Pemeliharaan Hewan 

Penampakan dan mutu daging ketiga jenis 

ternak (sapi, kerbau, dan kuda), adalah tidak 

sama. Dari ketiga jenis ternak besar itu, mutu 

daging yang terbaik adalah daging sapi. 

Sedangkan yang kurang dikenal oleh masyarakat 

adalah daging kuda, dan bahkan tidak ada di 

pasaran umum. 

Daging kuda mudah dibedakan dari 

daging sapi di mana penampilan warna merahnya 

sangat menyolok dan serat dagingnya tampak 
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kasar. Secara umum daging kerbau mutunya 

lebih rendah daripada daging sapi. Namun antara 

daging kerbau dan daging sapi tidak mudah 

dibedakan, terutama terhadap daging sapi yang 

bermutu rendah. Karena kemiripannya itu, daging 

kerbau jarang disebut di pasaran, melainkan 

umumnya dijual dengan sebutan sebagai daging 

sapi juga. 

Cara pemeliharaan ternak secara umum 

sangat berpengaruh terhadap mutu dagingnya. 

Ada berbagai macam cara pemeliharaan ternak 

besar yaitu: cara lepas, cara gembala dan 

dikandangkan, cara kandang, cara kereman dan 

cara “feed lock”. Cara lepas, yang juga disebut 

cara liar, diterapkan terhadap kerbau dan kuda 

dalam jumlah banyak di daerah Nusa Tenggara. 

Ternak yang dipelihara secara lepas, jarang 

digunakan sebagai hewan kerja, dan pakannya 

hanya mengandalkan dari rumput 

penggembalaan. Mutu daging dari ternak 

demikian tergolong bermutu sedang. Cara 
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gembala dan dikandangkan, biasanya diterapkan 

untuk pemeliharaan ternak dalam jumlah kecil di 

mana pakannya hanya rumput dari 

penggembalaan. Hewan yang dipelihara dengan 

cara ini, kadang-kadang digunakan untuk kerja, 

dan pada waktu tertentu juga dikandangkan. 

Mutu daging dari ternak demikian umumnya 

termasuk bermutu sedang. 

Cara kandang, umumnya diterapkan 

untuk hewan kerja. Pakannya terdiri dari 

campuran rumput, konsentrat dan bahan lainnya. 

Biasanya hewan dipiara sampai umurnya tua, dan 

dipotong jika sudah tidak produktif lagi. Mutu 

daging dari hewan demikian tergolong bermutu 

rendah. Cara kereman, yaitu dikandangkan 

dengan pakan konsentrat lebih banyak. Cara ini 

mulanya diterapkan terhadap sapi atau kerbau tua 

yang tidak produktif lagi namun dapat 

digemukkan untuk dijual sebagai hewan potong. 

Mutu daging dari hewan demikian bervariasi 

tergantung pada kondisi hewan, umur dan 
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pemberian pakannya. Sekarang, cara kereman ini 

juga diterapkan pada anak sapi perah yang jantan 

untuk dibesarkan sebagai penghasil daging. Mutu 

daging hewan kereman termasuk bermutu sedang 

sampai bagus. 

Jenis Sapi Penghasil Daging 

Ada banyak jenis sapi penghasil daging. 

Masing-masing mudah dikenali dari penampakan 

fisiknya semasa masih hidup. Secara umum, tiap 

jenis sapi dapat menghasilkan daging, namun 

berbeda mutunya dari satu jenis dengan jenis 

lainnya. Setelah menjadi daging, ciri-ciri jenis 

sapi asal daging itu tidak mudah lagi dapat 

dikenali, padahal mutu dagingnya berbeda. 

Dengan demikian, sangat penting mengenal jenis 

sapi sebagai salah satu parameter mutu 

dagingnya. 

Sapi penghasil daging di Indonesia secara 

umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

tipe, yaitu sapi lokal (local type), sapi pedaging 
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(meat type) dan sapi perah (dairy type). Di dalam 

ketiga golongan itu terdapat juga sapi peranakan 

(turunan silang) dan sapi impor. Kesemuanya 

menyebabkan makin luasnya variasi bentuk dan 

mutu komoditas daging di Indonesia. 

Sapi lokal merupakan golongan yang 

terbesar sebagai penyedia utama komoditas 

daging di Indonesia. Sebagai penghasil daging, 

sapi lokal terdiri atas 3 jenis yang utama yaitu 

sapi Bali, sapi Madura dan sapi Onggol. Sapi 

lokal jenis lain jumlahnya kecil atau mirip 

dengan salah satu dari 3 jenis tersebut, misalnya 

sapi Aceh mirip dengan sapi Madura. Sapi perah 

juga dapat menjadi sumber daging jika ia sudah 

tua dan tidak lagi menghasilkan susu. Sapi 

pedaging (meat type) yang asli Indonesia tidak 

ada, melainkan khusus diimpor untuk penyediaan 

daging bermutu tinggi pengganti impor  daging. 

Indonesia juga mengimpor sapi untuk tujuan 

pemuliaan mutu ternak, misalnya sapi Brahman 

dan sapi F.H. Selain itu, Indonesia juga 
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mempunyai beberapa jenis sapi peranakan yaitu 

sapi Peranakan Onggol (sapi PO) dan sapi 

Frischen Holstein (sapi FH) peranakan. 

a. Sapi Bali 

Sapi Bali merupakan salah satu jenis sapi 

asli Indonesia yang berasal dari pulau Bali, dan 

dianggap sebagai hasil domestikasi dari sapi liar 

(banteng). Penampilan fisik sapi Bali masih 

sangat mirip dengan sapi liar yang sejak dulu 

telah mendiami wilayah Nusantara. Jenis jantan 

dan betina dari sapi Bali sangat berbeda 

penampilannya. 

Sapi Bali jantan sangat mirip dengan 

banteng (sapi liar jantan) di mana kulit dan bulu 

badannya sebagian besar berwarna hitam, kecuali 

daerah lutut ke bawah dan daerah pantat yang 

berbentuk hampir setengah lingkaran yang 

berwarna putih. Ujung ekornya juga berwarna 

hitam. Badannya besar dan berat, dengan tinggi 

badan di daerah gumba 110 - 120 cm. Kepala 
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lebar, leher kompak-kuat, tidak berpunuk, dada 

dalam dan lebar dan tanduk besar melengkung 

mirip tanduk kerbau. 

Pada sapi Bali betina yang juga mirip 

dengan jawi (sapi liar betina), bulu badannya 

sebagian besar berwarna merah. Seperti halnya 

yang jantan pada yang betina juga terdapat warna 

putih di daerah lutut ke bawah dan di daerah 

pantat yang berbentuk setengah lingkaran, serta 

warna hitam di ujung ekornya. Badan sapi betina 

adalah pendek kecil, dengan leher dan kepala 

yang kecil, dan tinggi badan sekitar 100 cm. 

Tanduknya kecil dengan arah lurus ke belakang 

atas. 

Sapi Bali biasanya digunakan sebagai sapi 

kerja di sawah maupun di tanah kering, serta 

sebagai sapi tarik gerobak. Di samping di pulau 

Bali, karena daya adaptasinya yang kuat, sapi 

Bali sekarang telah tersebar hamper di seluruh 

wilayah Indonesia terutama di NTB, NTT, Jawa 

Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, 
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Sumatra Selatan dan Lampung, serta juga telah 

diperkenalkan di berbagai daerah di Kalimantan. 

Pada Sapi Bali peletakan dagingnya umumnya 

cukup tebal, kompak dan padat, berlemak sedikit, 

dengan mutu dagingnya sedang sampai bagus. 

b. Sapi Madura 

Sapi Madura adalah juga sapi asli 

Indonesia yang berasal dari pulau Madura. 

Namun ada yang menganggap sapi ini sebagai 

hasil silang dari sapi liar dengan sapi pendatang 

dari luar. Penampilan jenis yang jantan dan yang 

betina tidak terlalu menyolok bedanya di mana 

keduanya mempunyai warna kulit merah bata 

atau merah cokelat muda, badannya kecil, dan 

kakinya pendek, kulit daerah pantat, warnanya 

lebih muda atau agak keputihan. Sapi Madura 

jantan lebih besar badannya daripada yang betina. 

Sapi jantan berpunuk sedang, dan bertanduk kecil 

pendek yang mengarah ke samping luar, tinggi 

badan 115 - 120 cm, dan berat badan dewasa 

dapat mencapai 500 kg per ekor. Sapi Madura 
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yang betina, badannya kecil, tidak berpunuk, 

kakinya kecil, tanduknya kecil dan mengarah ke 

samping. Tinggi badan sapi betina ini 105 - 110 

cm, dan berat badan dewasanya 150 - 200 kg per 

ekor.  

Sapi jenis Madura adalah sapi asli yang 

paling luas penyebarannya. Di samping terdapat 

di pulau Madura ia juga tersebar di pulau Jawa 

(terutama Jawa Timur), Sulawesi Selatan, Aceh, 

Kalimantan, Sumatra Selatan, dan Lampung. 

Sapi Madura biasanya digunakan untuk kerja di 

tanah kering dan juga untuk menarik gerobak. 

Hasil daging dari Sapi Madura umumnya 

bermutu sedang. Sapi yang kondisi badannya 

kurang baik mutu dagingnya pun rendah. 

c. Sapi Onggol 

Sapi Onggol diperkirakan turunan dari 

sapi India namun sudah sejak lama menghuni 

Nusantara. Karena badannya yang besar dan 

kuat, sapi Onggol sejak lama telah biasa 
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digunakan sebagai sapi tarik dan kadang-kadang 

sebagai sapi kerja di tanah kering. Sebagian besar 

badan sapi Onggol berwarna putih akan tetapi di 

daerah kepala, leher, gumba dan lutut sering 

berwarna lebih gelap, terutama pada yang jantan. 

Kulit di daerah sekeliling mata, moncong dan 

daerah dekat kuku serta bulu pada ujung ekornya 

berwarna hitam. Badan sapi Onggol cukup besar, 

di mana ukuran badan yang betina dan jantannya 

hampir sama walaupun yang betina sedikit lebih 

kecil pada daerah panggul, paha dan dada sapi ini 

tampak besar kokoh, dan lehernya kokoh pendek. 

Ciri khas yang dapat diperhatikan pada sapi 

Onggol yaitu mempunyai gelambir lebar dan 

punuk besar. Gelambir lebar dan longgar ini 

menggantung bebas di bawah leher dari ujung 

leher sampai ujung dada. Pada yang jantan juga 

terdapat gelambir di daerah penis. Selain itu, 

punuk sapi Onggol besar melipat ke belakang di 

daerah gumba, yaitu daerah punggung di atas 

belikat.  
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Sapi Onggol jantan mempunyai tinggi 

badan 120 - 125 cm dan berat badan bervariasi 

dari 400 sampai 900 kg per ekor, sedangkan yang 

betina 110 - 120 cm dengan berat yang lebih 

rendah. v Peletakan daging pada sapi Onggol 

tebal dan padat, serta mutu dagingnya bagus. 

Berat badannya dapat mencapai 600 kg per ekor 

atau lebih. 

d. Sapi Peranakan Onggol 

Sapi peranakan Onggol (sapi PO) adalah 

turunan silang secara tradisional antara sapi 

Onggol dengan sapi lokal. Penampilannya sangat 

mirip dengan sapi Onggol murni. Bedanya hanya 

sedikit saja terutama pada warna kulit yaitu putih 

kelabu atau kehitam-hitaman. Tanduk sapi PO ini 

pendek, dan pada yang betina, tanduknya lebih 

pendek lagi dengan arah ke samping. Kepalanya 

agak lebih kecil dan lebih pendek daripada sapi 

Onggol dengan profil kepala agak melengkung. 
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Sapi P O juga berpunuk besar dan 

bergelambir longgar sampai ke dada.Ukuran 

badannya lebih bervariasi, tetapi bagi yang 

berukuran besar tidak mudah untuk dibedakan 

dengan sapi Onggol murni. Peletakan dagingnya 

tebal dan mutu dagingnya termasuk bagus. 

e. Sapi Brahman 

Sapi Brahman berasal dari India, ada jenis 

lokal yang sudah turuntemurun di Indonesia dan 

ada jenis impor yang belum lama didatangkan 

untuk tujuan pemuliaan atau pembibitan. Sapi 

Brahman lokal sangat mirip dengan sapi Onggol. 

Sapi ini juga biasa digunakan sebagai sapi tarik. 

Bentuk badan, ukuran dan warna kulitnya sangat 

mirip dengan sapi Onggol. Perbedaannya ialah 

bahwa pada sapi Brahman tidak ada tanduk 

namun mempunyai pangkal tanduk yang 

menonjol jelas atau kadang-kadang bertanduk 

kecil pendek. Perbedaan lainnya terletak pada 

warna kulit kadang-kadang berbecak kemerahan 

di daerah tertentu, misalnya yang di daerah paha. 
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Sapi Brahman impor, di negeri asalnya, 

kadang-kadang sudah bercampur darah dengan 

jenis lain dan mempunyai tanduk panjang 

melengkung ke depan seperti banteng aduan 

(Matador), Sapi ini biasanya digunakan untuk 

pemuliaan dan sangat bagus untuk peningkatan 

mutu sapi tipe pedaging. Peletakan daging sapi 

Brahman bagus, mutu dagingnya tinggi, dan 

berat badannya dapat mencapai 600 kg per ekor 

atau lebih. 

f. Sapi Pedaging Impor 

Dalam program pengembangan pariwisata 

dan untuk melayani kebutuhan hotel dan restoran 

bertaraf internasional maka diperlukan daging 

bermutu sangat tinggi. Kebutuhan daging 

demikian, karena tidak dapat dipenuhi dari sapi 

lokal maka didatangkan daging impor bermutu 

tinggi yang hanya dapat dihasilkan dari sapi jenis 

pedaging (meat type).  
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Karena kebutuhan makin meningkat, 

sekarang Indonesia mulai mengimpor sapi 

pedaging bakalan (anak sapi), di antaranya dari 

Australia dan Selandia baru, untuk dibesarkan di 

Indonesia sampai siap potong. Sapi bakalan ini 

dipelihara dengan pakan khusus dan dipotong 

pada umur muda sehingga dihasilkan mutu 

daging yang prima seperti daging impor. 

Ternak Unggas Pedaging  

Istilah unggas mencakup ayam, itik, 

kalkun dan burung (burung unta/ostrich, puyuh 

dan burung dara). Daging unggas merupakan 

sumber protein hewani yang baik, karena 

kandungan asam amino esensialnya lengkap. 

Serat dagingnya juga pendek dan lunak, sehingga 

mudah dicerna. Banyaknya kalori yang 

dihasilkan daging unggas lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai kalori daging sapi atau 

babi. Karenanya daging unggas dapat digunakan 

untuk menjaga berat badan, orang yang baru 
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dalam tahap penyembuhan dan orang tua yang 

tidak aktif bekerja lagi. 

Golongan unggas yang paling banyak 

dikonsumsi adalah ayam. Di Indonesia dikenal 2 

jenis ayam yang biasa dikonsumsi yaitu ayam ras 

(broiler) dan ayam lokal (bukan ras/buras). 

Kedua jenis ayam ini sering diperdagangkan 

sudah dalam bentuk karkas. 

Ayam dan Jenisnya 

Ayam yang khusus dikembangkan 

sebagai sumber daging adalah ayam broiler 

(ayam pedaging). Meskipun demikian, 

sebenarnya terdapat tiga jenis ayam penghasil 

daging, yaitu ayam kampung, ayam ras dan ayam 

cull. Ayam kampung disebut juga ayam lokal 

atau ayam buras (bukan ras). Berat badan ayam 

kampung untuk betina dewasa sekitar 2,5 kg dan 

jantan 3 - 3,5 kg. Ayam kampung disebut ayam 

lokal karena sering diberi nama sesuai dengan 

daerah asalnya nya, misalnya ayam sumatra, 
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ayam kedu, ayam nunukan dan ayam pelung. 

Ayam sumatra dan ayam kedu dikenal sebagai 

penghasil daging yang baik. 

Ayam buras yang dipelihara secara 

tradisional akan mengalami 3 kali penetasan 

dalam setahun dengan jumlah anak setiap 

penetasan rata-rata 10 ekor. Ada beberapa jenis 

ayam buras, mulai dari tipe ringan sampai tipe 

berat dengan berat badan 1 - 1,5 kg. Ayam 

pelung, yang banyak dikembangkan di daerah 

Cianjur, berpotensi besar sebagai ayam pedaging 

pengganti broiler. Pada umur 8 minggu, ayam 

jantannya mencapai bobot badan 760 gram dan 

betina 890 gram, sedangkan ayam buras yang 

lain baru mencapai 370 gram. Jenis ayam buras 

lain yang berpotensi adalah ayam Kedu. Ayam 

ini dapat digunakan sebagai ayam pedaging atau 

ayam petelur, karena bobot dan produksi telurnya 

tinggi. Di pedesaan, tiap rumah tangga umumnya 

memiliki rata-rata 5 - 7 ekor ayam buras. 
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Ayam kedu jenis pedaging mempunyai 

ciri-ciri fisik sebagai berikut : bentuk kepala 

panjang dan rata, panjang leher sedang, bulunya 

tebal dan banyak. Bentuk punggung rata atau 

miring sedikit ke arah ekor. Dada lebar dengan 

kedua sayap tertutup kuat, perutnya lebar, besar 

dan dalam. Kaki pendek, kulit halus dengan 

telapak kaki berdaging tebal. jengger biasanya 

sebuah, bergerigi 6 - 7 pada betina dan 5 - 7 pada 

jantannya. Ayam Kate merupakan ayam buras 

yang mempunyai potensi dapat dikembangkan 

sebagai komoditi komersial. Ayam Kate telah 

dicoba untuk dikembangkan menjadi ayam 

broiler. Bobot ayam Kate sekitar 1.6 – 1.7 kg, 

karena kecilnya dapat menghemat biaya kandang 

yaitu dapat memuat 20 - 30 persen lebih banyak 

ayam pada luas yang sama. 

Ayam Kate juga memerlukan jumlah 

makanan 25 persen lebih rendah dari ayam biasa. 

Biasanya peternakan ayam Kate diperlukan rasio 

jantan betina 9:100. Ayam Kate bersifat jinak, 



26 

 

karena sifatnya genetiknya yang mengalami 

perubahan keaktifan kelenjar Tyroid dan 

Hipotirodisme. Dengan demikian Ayam Kate ini 

memiliki metabolik rate dan temperatur tubuh 

yang lebih rendah dari ayam biasa. Karena jinak 

mudah dipelihara dan tahan terhadap stress yang 

datangnya tiba-tiba, karena itu memiliki toleransi 

tinggi terhadap lingkungan, khususnya untuk 

daerah tropis yang lembab. Pejantan biasanya 

berukuran normal tetapi betinanya pendek. 

Pejantan makannya cepat dan banyak sehingga 

cepat gembrot dan kurang fertilitasnya, sedang 

yang betina lambat. Untuk pejantan sebaik-

baiknya dipiara terpisah sampai umur 20 minggu 

baru dikawinkan.  

Ayam ras adalah jenis ayam yang telah 

mengalami upaya pemuliaan. Sehingga 

merupakan ayam pedaging yang unggul dengan 

bentuk, ukuran dan warna yang seragam. Di 

negara-negara maju seperti Amerika, pada 

umumnya ayam pedaging dipanen pada umur 8 - 
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12 minggu, dengan berat 1,59 - 2,05 kg per ekor. 

Sedangkan di Indonesia ayam pedaging dipanen 

pada umur yang lebih muda yaitu sekitar 6 

minggu dengan berat 1 - 1,4 kg. Hal ini karena 

konsumen di Indonesia lebih menyukai karkas 

ayam yang tidak terlalu besar, karena dagingnya 

lunak, lemaknya belum banyak dengan tulang 

yang tidak begitu keras. 

Keunggulan ayam broiler adalah siklus 

produksi yang singkat yaitu dalam waktu 4-6 

minggu ayam broiler sudah dapat dipanen dengan 

bobot badan 1,5-1,56 kg/ekor. Usaha ternak ayam 

broiler di Kecamatan ini pada dasarnya untuk 

meningkatakan pendapatan sebagai penunjang 

pendapatan total keluarga. Ayam pedaging 

merupakan ternak penghasil daging yang relatif 

lebih cepat dibandingkan dengan ternak potong 

lainnya. 
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Daging Ayam 

Daging secara umum didifinisikan 

sebagai semua jaringan hewan yang dikonsumsi 

namun tidak menimbulkan gangguan kesehatan 

bagi yang mengkonsumsinya. Otot pada hewan 

berubah menjadi daging setelah pemotongan atau 

penyembelihan karena fungsi fisiologisnya telah 

berhenti. Karkas broiler adalah ayam yang telah 

dipotong dan dibersihkan bulu, tanpa kepala, 

leher, kaki, dan jeroan (Siregar et al. 1982). 

Daging unggas dapat berasal dari ayam jantan 

dewasa (cock), ayam atau kalkun betina dewasa 

(hen), kalkun jantan dewasa (tom), ayam kastrasi 

(capon), dan anak ayam (chick) (Soeparno 1992). 

Menurut Standar Nasional (SNI) nomor 3924: 

2009 tentang Mutu Karkas dan Daging Ayam, 

disebutkan karkas ayam pedaging adalah bagian 

ayam pedaging setelah dipotong, dicabuti 

bulunya, dikeluarkan jeroan dan lemak 

abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta 

kedua kakinya. Cara pemotongannya dapat 
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dibedakan menjadi karkas utuh, potongan 

separuh (halves), potongan seperempat 

(quarters), potongan bagian-bagian badan 

(chicken part atau cut put), dan debond yaitu 

karkas ayam pedaging tanpa tulang atau tanpa 

kulit. Sementara berdasarkan cara 

penanganannya, dibedakan menjadi karkas segar 

dan karkas beku. Karkas segar adalah karkas 

yang segera didinginkan setelah selesai diproses 

sehingga suhu daging menjadi antara 4 hingga 5 

°C, sedangkan karkas beku adalah karkas yang 

telah mengalami proses pembekuancepat atau 

lambat dengan suhu penyimpanan antara -12 °C 

sampai dengan -18 °C. 

Keunggulan protein hewani membuat 

industri atau usaha peternakan memiliki potensi 

yang besar untuk berkembang, dikarenakan 

konsumsi daging masyarakat Indonesia yang 

masih rendah masih dapat ditingkatkan. Peranan 

ayam pedaging sangat penting dalam ikut 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging 
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sebagai bahan pangan yang bergizi, hal ini 

mengingat populasi ayam tersebut yang cukup 

besar dan pemeliharaannya hampir berada di 

seluruh pelosok tanah air.  
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RUMAH POTONG HEWAN 

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah 

komplek bangunan dengan desain dan konstruksi 

khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan 

higiene serta digunakan sebagai tempat 

memotong hewan potong selain unggas bagi 

konsumsi masyarakat. Rumah Pemotongan 

Hewan merupakan unit pelayanan masyarakat 

dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh 

dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk 

melaksanakan : 1) pemotongan hewan secara 

benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan 

masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan 

syariah agama), 2) pemeriksaan kesehatan hewan 

sebelum dipotong (antemortem inspection) dan 

pemeriksaan karkas dan jeroan (postmortem 

inspection) untuk mencegah penularan penyakit 

zoonotik ke manusia, 3) pemantauan dan 

surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang 

ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan 

pemeriksaan postmortem guna pencegahan, 
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pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan 

menular dan zoonosis di daerah asal hewan.  

Rumah Potong Hewan secara garis besar 

mempunyai bangunan utama dan bangunan 

pendukung. Bangunan utama merupakan ruangan 

yang secara langsung menangani hewan potong 

dari proses pengistirahatan hewan potong sampai 

proses pembagian karkas dan siap untuk 

dipasarkan, sedangkan bangunan pendukung 

merupakan kantor administrasi yang mempunyai 

tugas untuk mendata hewan yang masuk dan 

karkas yang diedarkan. Bangunan utama RPH 

terdiri dari daerah kotor dan daerah bersih. 

Daerah kotor terdiri dari tempat pemotongan 

hewan, tempat penyelesaian pemotongan hewan, 

ruang untuk jeroan, ruang untuk kepala dan kaki, 

ruang untuk kulit dan ruang postmortem. 

Sedangkan daerah bersih terdiri dari tempat 

penimbangan karkas, tempat keluar karkas, ruang 

pelayuan, ruang pembekuan, ruang pembagian 

karkas dan ruang pengemasan daging. Daerah 
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bersih dan daerah kotor dipisahkan dengan tujuan 

untuk menjaga kualitas produk daging agar tetap 

higienis, karena ini mempengaruhi juga terhadap 

kesehatan konsumen. Proses penanganan hewan 

potong sangat berperan penting pada penyediaan 

daging ASUH karena mempengaruhi terhadap 

kualitas dari daging yang dihasilkan.  

Persyaratan Rumah Potong Hewan  

Persyaratan suatu RPH meliputi: 

persyaratan lokasi, persyaratan sarana, 

persyaratan bangunan dan tata letak, persyaratan 

peralatan, persyaratan karyawan dan perusahaan 

serta persyaratan kendaraan pengangkut daging.  

Persyaratan lokasi 

Lokasi RPH harus sesuai dengan rencana 

umum tata ruang dan rencana detail tata ruang 

wilayah, yaitu tidak berada di tengah kota, letak 

lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak 

berada di dekat industri logam atau kimia, tidak 

berada di daerah rawan banjir serta lahan luas.  
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Persyaratan sarana 

Rumah Pemotongan Hewan harus 

dilengkapi dengan sarana/prasarana pendukung 

minimal meliputi: akses jalan yang baik menuju 

RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut 

hewan potong dan kendaraan daging, sumber air 

yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih 

dalam jumlah yang cukup dan tersedia terus 

menerus serta adanya fasilitas penanganan 

limbah padat dan cair.  

Persyaratan bangunan dan tata letak 

Bangunan dan tata letak komplek RPH 

meliputi : bangunan utama, area penurunan 

hewan (unloading sapi) dan kandang 

penampungan/kandang istirahat hewan, kandang 

penampungan khusus hewan ternak ruminansia 

betina produktif, kandang isolasi, ruang pelayuan 

berpendingin (chilling room), area pemuatan 

(loading) karkas atau daging, kantor administrasi 

dan kantor dokter hewan kantin dan mushola, 
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ruang istirahat karyawan dan tempat 

penyimpanan barang pribadi (locker)/ ruang ganti 

pakaian, kamar mandi dan WC, fasilitas 

pemusnahan bangkai/produk yang tidak dapat 

dimanfaatkan/insenerator, sarana penanganan 

limbah dan rumah jaga. Setiap bangunan RPH 

harus dipisahkan antara daerah bersih dan daerah 

kotor dengan maksud untuk mencegah 

kontaminasi silang antara bagian-bagian karkas 

yang dianggap bersih dan jeroan hewan potong. 

Proses-proses yang dilakukan di daerah kotor 

adalah pemingsanan, penyembelihan dan 

pengeluaran darah, pemisahan kepala, kaki dan 

ekor dari karkas, pengulitan dan pengeluaran 

jeroan. Proses selanjutnya dari pengubahan 

hewan menjadi daging dilakukan di daerah bersih 

yaitu pembelahan karkas, pemeriksaan 

postmortem, pemisahan bagian-

bagian/pemotongan (cutting), pendinginan dan 

bila diperlukan pembekuan. 
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Persyaratan peralatan 

Peralatan yang digunakan harus dibuat 

sesederhana mungkin dan mudah dibersihkan. 

Selain itu peralatan di RPH juga harus tidak 

mudah berkarat. Pembersihan alat-alat cukup 

dilakukan dengan air yang dibubuhi desinfektan, 

desinfektan yang sering digunakan di Indonesia 

adalah senyawa khlor. Semua alat terbuat dari 

bahan yang tidak mudah korosif dan mudah 

dibersihkan, alat yang langsung bersentuhan 

dengan daging tidak bersifat toksik, dilengkapi 

dengan rel dan alat penggantung karkas, 

dilengkapi sarana desinfektan, dan dilengkapi 

peralatan khusus karyawan.  

Persyaratan karyawan dan perusahaan 

Karyawan harus sehat dan diperiksa 

kesehatannya minimal sekali setahun, karyawan 

mendapat pelatihan tentang higiene dan mutu. 

Petugas pemeriksa harus memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan pemeriksaan antemortem dan 
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postmortem serta pengetahuan di bidang 

kesehatan masyarakat veteriner.  

Persyaratan kendaraan pengangkut daging,  

Daging hasil RPH diangkut keluar dengan 

menggunakan mobil boks tertutup yang bagian 

dalam nya dilapisi dengan isolator panas. Orang 

ataupun benda lain tidak diizinkan untuk berada 

atau masuk kedalam bagian dalam dari kendaraan 

ini.  

Sanitasi Rumah Potong Hewan 

Karkas atau daging segar yang diproduksi 

di RPH mempunyai sifat yang sangat mudah 

rusak (higly prishable). Karenanya sanitasi atau 

hygiene merupakan masalah sangat penting pada 

RPH. Sanitasi ini di samping berperan untuk 

menjaga daging segar tetap bersih, bermutu dan 

tidak cepat rusak, juga berfungsi untuk menjaga 

kesehatan masyarakat dan lingkungannya. 
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Kebutuhan yang sangat vital dalam 

sanitasi RPH adalah air, karenanya tiap RPH 

harus tersedia sumber air dan tandon air atau 

menara air. Di samping air untuk sanitasi RPH 

diperlukan pula beberapa sarana sanitasi atau 

higiene seperti kamar mandi tempat pembersihan 

pekerja dalam RPH, pakaian pekerja, peralatan 

pencucian dan bahan pencuci. 

a. Air 

Air sangat vital bagi RPH, baik untuk 

sanitasi dan untuk hygiene personel, maupun 

untuk proses produksi. Penyediaan air sedikitnya 

ada dua macam yaitu air bersih bermutu air 

minum, dan air pencuci berasal dari air sumber 

atau air permukaan. 

Air bersih dapat diperoleh dari PAM atau 

sumur dan sangat perlu untuk operasi sanitasi 

dalam ruang pemotongan hewan dan untuk 

pencucian jeroan. Kadang-kadang, setelah dicuci, 

bagian daging tertentu (jeroan, kaki/teracak, 

bagian kulit untuk konsumsi, dan lain-lain) perlu 
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direbus dengan air agar menjadi lebih awet. Air 

bersih diperlukan dalam pembuatan air panas 

untuk sanitasi dan dalam penyediaan air minum 

untuk ternak. 

Air pencuci dapat diperoleh dari 

penampungan air hujan, penampungan air dari 

mata air dan pengendapan air bersih dari sungai 

atau danau. Air pencuci digunakan untuk 

pencucian kandang dan penggelontoran sistem 

saluran pembuangan. 

b. Operasi Sanitasi 

Ruang operasi pemotongan hewan harus 

selalu dijaga bersih, bebas dari bahan-bahan 

pengotor dan jauh dari sumber pengotor. 

Maksudnya agar memberi lingkungan bersih dan 

penampilan rapi dalam ruang pemotongan serta 

untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap 

karkas atau daging yang dihasilkan. 

Operasi sanitasi dalam RPH meliputi 

banyak operasi pembersihan yaitu: 
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1. Penggelontoran dengan air pada 

permukaan lantai ruang pemotongan dan 

saluran pembuangan,  

2. Pencucian lantai dan dinding ruang 

pemotongan, 

3. Pembersihan ruang udara dalam ruang 

pemotongan,  

4. Pembersihan dan pembuangan sampah 

dan kotoran ternak,  

5. Higiene pekerja di ruang pemotongan dan  

6. Operasi kebersihan lingkungan.  

Cara operasi sanitasi pada masing-masing 

operasi pembersihan biasanya sudah dibakukan 

baik prosedur maupun jadwalnya oleh RPH yang 

bersangkutan. Lantai RPH dan peralatan 

pemotongan hewan harus dibersihkan setiap hari 

dengan cermat. Jika lalai dan tidak cermat maka 

akan menjadi sumber kontaminasi mikroba dan 

menyebarkan bau yang tidak sedap. 



41 

 

PROSES PENANGANAN HEWAN POTONG 

Sebelum dipotong hewan perlu 

diistirahatkan dalam suasana tenang; jika gelisah 

atau stres akan mempengaruhi proses penuntasan 

darah yang akhirnya berakibat buruk terhadap 

mutu. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 

dipotong merupakan kegiatan yang wajib 

dilakukan hanya hewan yang sehat yang 

diizinkan untuk dipotong. Menurut kaidah agama 

dan peraturan Pemerintah, hewan yang sakit, 

lebih-lebih yang berpenyakit menular, dilarang 

untuk dipotong. Di samping aspek kesehatan 

pada pemeriksaan hewan hidup juga perhatikan 

hal lainnya seperti perlakuan pemotongan hewan 

betina produktif. 

Pengangkutan hewan potong 

Transportasi ternak atau pengiriman 

ternak sangat penting dalam proses 

penyembelihan yang akan dilakukan karena 

mengingat akan kesejahteraan hewan (mencegah 
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hewan stress dan memperhatikan animal welfire) 

serta jika penanganan yang salah dapat 

mengakibatkan kerugian ekonomi serta potensi 

kerugian – kerugian produksi seperti kematian, 

dehidrasi dan kualitas daging. Hal – hal yang 

harus diperhatikan dalam pengangkutan ternak 

adalah metode memuat dan menurunkan hewan 

yang baik, faktor kelelahan dan lama waktu 

perjalanan, serta pencegahan terhadap gejala 

dehidrasi terhadap hewan ternak. Prinsip 

penanganan hewan saat unloading: a) Tetap 

tenang dan mempertahankan kendali selama 

penanganan, b) Turunkan ternak dari truk dalam 

kelompok, c) Biarkan ternak mengamati 

lingkungan dan turun truk dengan sendirinya, d) 

Gunakan alat bantu apabila diperlukan, e) 

Pencahayaan yang baik (pindahkan hewan dari 

gelap ke terang), f) Hilangkan gangguan yang 

ada, g) Desain fasilitas unloading harus baik dan 

meminimalkan terjadinya cedera pada hewan 

ternak (lantai tidak licin). 
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Kandang Peristirahatan 

Sebelum dipotong hewan perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu agar hewan dalam 

keadaan tenang, tidak takut atau panik (tidak 

stres), tidak gelisah dan cukup istirahat. Kondisi 

hewan demikian sangat penting karena di 

samping akan memudahkan proses pemotongan 

juga sangat berpengaruh langsung terhadap mutu 

daging yang akan dihasilkannya. Masa persiapan 

hewan itu, yang juga disebut "Conditioning", 

meliputi masa penenangan dan masa puasa. 

Masa penenangan hewan biasanya 

dilakukan dalam kandang yang tenang dan 

kering, cukup ventilasi atau dalam areal terbuka 

yang berpagar dan teduh. Dalam masa 

penenangan sebaiknya cukup tersedia pakan agar 

hewan tidak gelisah kelaparan. Masa penenangan 

paling sedikit satu hari sebelum dipotong, 

biasanya antara 2 - 5 hari. Masa ini sangat 

penting, karena dengan kondisi hewan tenang 

sebelum dipotong maka akan membuat proses 
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rigor mortis berlangsung lebih cepat dan merata 

serta menghasilkan mutu daging yang lebih baik 

daripada tanpa masa penenangan. Masa 

penenangan tidak perlu terlalu lama karena akan 

memerlukan biaya pakan dan sewa kandang yang 

lebih besar. 

Ternak sebelum disembelih sebaiknya 

dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam sampai 

24 jam. Ternak diistirahatkan mempunyai 

maksud agar ternak tidak stress, darah dapat 

keluar sebanyak mungkin dan tersedia energi 

agar proses rigormortis berjalan sempurna. 

Pengistirahatan ternak dapat dilaksanakan dengan 

hewan dipuasakan atau tanpa dipuasakan. 

Pengistirahatan dengan pemuasaaan mempunyai 

maksud untuk memperoleh berat tubuh kosong 

(BTK = bobot tubuh setelah dikurangi isi saluran 

pencernaan, isi kandung kencing dan isi saluran 

empedu) dan mempermudah proses 

penyembelihan bagi ternak agresif dan liar. 

Pengistirahatan tanpa puasa dimaksudkan agar 
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ketika disembelih darah dapat keluar sebanyak 

mungkin dan ternak tidak mengalami stress. 

Perubahan-perubahan kondisi tubuh hewan 

potong disebabkan karena hewan itu berjalan 

sampai ke rumah pemotongan ataupun naik 

kendaraan. Perubahan-perubahan tersebut dapat 

berupa kehilangan bobot badan, luka-luka atau 

lecet karena jatuh, atau kalau hewan itu diangkut 

dengan kereta api atau truk bisa terjadi kesukaran 

bernafas karena ventilasi tidak cukup. 

Pengandangan (di rumah pemotongan hewan) itu 

sendiri banyak pengaruhnya terhadap tingkat 

terjadinya lecet atau luka dan direkomendasikan 

agar hewan-hewan yang paling rentan untuk 

memperoleh penderitaan tersebut (sifatnya liar) 

hendaknya menempatkan kandang yang paling 

sepi di rumah pemotongan hewan. Hampir semua 

kasus kerusakan urat daging yang diakibatkan 

oleh luka lecet yang cukup luas menyebabkan 

terbebaskannya enzim kedalam aliran darah. 
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Masa puasa yang terlalu pendek tidak 

cukup untuk mengosongkan isi perut, namun jika 

terlalu lama juga tidak baik karena hewan terlalu 

lama kelaparan sehingga akan menjadi gelisah 

dan banyak gerak yang akhirnya akan 

mempengaruhi proses rigor mortis pada daging 

setelah hewan dipotong. 
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PERSYARATAN TERNAK YANG BOLEH 

DIPOTONG 

Sebelum melakukan pemotongan atau 

penyembelihan pada hewan ternak, ada beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: 

1. Ternak yang akan dipotong harus dalam 

kondisi sehat, berdasarkan hasil pemeriksaan 

dokter hewan atau mantri hewan yang 

berwenang.  Yang dimaksud dengan ternak 

sehat, yaitu ternak tersebut tidak menderita 

sakit, baik oleh penyakit yang menular 

maupun penyakit yang tidak menular.  Ternak 

yang sakit tersebut dapat disembelih dengan 

beberapa syarat sebagai berikut: 

a. Pada penyakit mulut dan kuku (“Apthae 

epizootica”), setelah ternak disembelih, 

maka bagian organ dalam, kepala bagian 

mulut, lidah dan kaki harus direbus 

sebelum diedarkan atau diperdagangkan.  
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b. ada penyakit surra ternak harus dipotong 

pada waktu malam hari, karena penyakit 

tersebut dapat ditularkan oleh lalat, dan, 

c. Pada penyakit anthraks, setelah ternak 

disembelih, harus secepatnya 

dimusnahkan dengan cara dibakar atau 

dikubur yang dalam pada lokasi yang jauh 

dari pemukiman maupun tempat pe-

meliharaan ternak. 

2. Ternak harus tidak dalam keadaan lelah atau 

habis dipekerjakan, hal ini berhubungan 

dengan penampilan karkas yang akan 

dihasilkan. 

3. Ternak yang akan disembelih harus sudah 

tidak produktif lagi atau tidak dipergunakan 

sebagai bibit.  Yang dimaksud dengan ternak 

yang sudah tidak produktif, yaitu ternak 

betina yang sudah tidak dapat menghasilkan 

anak (tua) dan ternak betina yang tidak dapat 

bunting (manjir).  Ternak yang tidak 
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dipergunakan sebagai bibit, yaitu ternak 

jantan yang tidak dipergunakan sebagai 

pejantan atau bibit. 

4. Ternak yang disembelih dalam keadaan 

darurat, yaitu: 

a. Ternak yang mengalami kecelakaan, 

misalnya patah kaki atau cedera berat 

lainnya pada saat dipekerja-kan, sehingga 

dapat menyebabkan kematian. 

b. Ternak yang luka parah, karena 

kecelakaan kendaraan, tetapi masih hidup 

dan diperkirakan akan mati apabila tidak 

disembelih, 

c. Ternak yang menderita sakit atau hampir 

mati, 

d. Ternak yang disembelih untuk keperluan 

tertentu, misalnya hajatan. 

Pelaksanaan pemotongan ternak dalam 

keadaan darurat tidak harus di rumah potong 
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hewan, tetapi setelah disembelih harus diperiksa 

oleh dokter hewan atau petugas Dinas Peternakan 

yang berwenang untuk menentukan apakah hasil 

pemotongan aman bagi orang yang memakannya. 

Persyaratan sapi yang boleh dipotong  

Beberapa syarat yang harus dipenuhi 

hewan potong antara lain: disertai surat 

kepemilikan, disertai bukti pembayaran 

retribusi/pajak potong, memiliki surat ijin potong, 

dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas 

pemeriksa yang berwenang paling lambat 24 jam 

sebelum penyembelihan, diistirahatkan paling 

lambat 12 jam sebelum penyembelihan 

dilakukan, penyembelihan dilakukan di rumah 

pemotongan hewan atau tempat pemotongan 

hewan, pelaksana pemotongan hewan dilakukan 

di bawah pengawasan dan menurut petunjuk-

petunjuk pemeriksa yang berwenang, tidak dalam 

keadaan bunting. Syarat syarat tersebut diatas 

untuk hewan potong tidak bisa dipenuhi jika 

dilakukan penyembelihan darurat. Syarat-syarat 
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yang harus dipenuhi dalam penyembelihan ternak 

adalah: (1) ternak harus sehat, yaitu berdasarkan 

hasil pemeriksaan dokter hewan atau mantri 

hewan yang berwenang. Yang dimaksud dengan 

ternak sehat yaitu ternak tersebut tidak 

mengalami sakit, (2) ternak harus tidak dalam 

keadaan lelah atau habis dipekerjakan, (3) ternak 

yang sudah tidak produktif lagi, atau tidak 

dipergunakan lagi sebagai bibit, dan (4) ternak 

yang disembelih dalam keadaan darurat. 
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PEMERIKSAAN ANTEMORTEM 

Sebelum dilakukan pemotongan, hewan 

yang akan dipotong diperiksa terlebih dahulu 

kondisi fisik umumnya atau biasa disebut dengan 

pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan 

antemortem bertujuan untuk menentukan apakah 

hewan menunjukkan adanya penyakit atau 

kelainan-kelainan yang berpengaruh pada mutu 

daging, apakah ada gejala yang menunjukkan 

indikasi terhadap organ-organ tertentu/bagiang-

bagiannya yang memerlukan penelitian yang 

mendalam, misalnya meningitis, tetanus, rabies. 

Secara umum yang harus diteliti pada 

pemeriksaan antemortem adalah: 1) kesan umum 

berhubungan dengan kesehatan dan keadaan 

gizinya serta apa ada kelelahan/kepanasan, 2) 

sikap jalannya, tegak, penglihatan atau 

pandangan, bugar atau tidak, 3) kulit, 4) rongga 

mulut, rongga hidung, kebasahan hidung, selaput 

lendir mata, vagina, ambing 5) suhu badan.  
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Keputusan pemeriksaan antemortem 

menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian 

No.413/Kpts/TN.310/7/1992 yaitu : 1) hewan 

potong diizinkan dipotong tanpa syarat, apabila 

dalam pemeriksaan antemortem ternyata hewan 

potong tersebut sehat, 2) hewan potong diizinkan 

dipotong dengan syarat, apabila dalam 

pemeriksaan antemortem ternyata bahwa hewan 

tersebut menderita atau menunjukkan gejala 

penyakit; coryza gangrenosa bovum, 

haemorraghic septicaemia, cachexia influenza 

equorum, epithelimia, aktinomikosis, 

aktinobasilosis, piroplasmosis, mastitis, 

brusellosis, surra, arthritis, hernia, edema, 

fraktura, abses, dan tuberculosis, 3) ditunda untuk 

dipotong, pada keadaan-keadaan ; hewan yang 

lelah, pemeriksaan belum yakin bahwa hewan 

yang bersangkutan adalah sehat oleh karenanya 

harus dalam pengawasan, 4) hewan potong 

ditolak untuk disembelih dan kemudian 

dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku di 

Rumah Potong Hewan atau tempat potong yang 
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lain, apabila dalam pemeriksaan antemortem 

ternyata ditemukan bahwa hewan potong tersebut 

menderita atau menunjukkan gejala penyakit; 

anemia contagious equorum, pleura pneumonia 

contagious bovum, apthae epizootica, morbus 

maculosus equorum, rinderpest, variola ovine, 

pestis bovine, blue tongue akut, radang pada 

gangren emphisematosa, malleus, rabies, 

sakaromikosis akut dan kronis, mikotoksitosis, 

kolibasilosis, botulismus, listeriosis, tetanus, 

busung gawat, dan toksoplasmosis akut. 

Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 

dipotong juga disebut pemeriksaan kesehatan 

hewan hidup atau ante mortem. Pemeriksaan ini 

bertujuan untuk menetapkan bahwa hewan yang 

akan dipotong itu betul-betul sehat atau 

kesehatannya layak untuk dipotong sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hewan yang 

kesehatannya tidak layak, jika dipaksa dipotong, 

dianggap melanggar peraturan dan akan terkena 

saksi hukum atau tindakan hukum. Perlakuan 
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pemotongan tersebut juga dapat berpengaruh 

terhadap mutu daging dan bahkan dapat 

membahayakan kesehatan konsumen. 

Pemeriksaan hewan hidup biasanya 

berlangsung dengan cara observasi pada hewan 

selama dalam tempat penenangan atau masa 

puasa atau selama dalam perjalanan menuju ke 

lokasi penyembelihan. Pemeriksaan dilakukan 

dengan memperhatikan gejala penyakit yang 

terlihat dari luar. Jika dirasa perlu, dilakukan juga 

pemeriksaan klinis seperlunya. Biasanya tidak 

perlu disertai pengujian laboratoris dan pengujian 

klinis yang mendalam dan rinci, tidak seperti 

layaknya memeriksa penyakit pasien.  

Hewan yang tidak layak kesehatannya 

harus disembuhkan lebih dahulu. Jika hewan 

diketahui berpenyakit menular yang sangat 

membahayakan bahkan harus dimusnahkan 

menurut ketentuan yang berlaku. 
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PROSES PEMOTONGAN TERNAK SAPI 

Setelah sapi lolos pada pemeriksaan 

antemortem oleh dokter hewan atau petugas yang 

ditunjuk, melalui proses registrasi dan dinyatakan 

memenuhi syarat, maka sapi dibawa masuk ke 

ruang persiapan penyembelihan untuk melalui 

proses penyembelihan. Pada dasarnya ada dua 

teknik pemotongan pada ternak, yaitu: 1) teknik 

pemotongan secara langsung, dan 2) teknik 

pemotongan secara tidak langsung. Pemotongan 

secara langsung dilakukan setelah ternak 

dinyatakan sehat, dan dapat disembelih pada 

bagian leher dengan memotong arteri karotis dan 

vena jugularis serta oesofaghus. Pemotongan 

ternak secara tidak langsung yaitu, ternak 

dipotong setelah dilakukan pemingsanan dan 

setelah ternak benar benar pingsan. Maksud dari 

pemingsanan ialah: 1) memudahkan pelaksanaan 

penyembelihan ternak, 2) agar ternak tidak 

tersiksa dan terhindar dari resiko perlakuan kasar, 
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dan 3) agar kualitas kulit dan karkas yang 

dihasilkan lebih baik. 

Secara umum mekanisme urutan 

pemotongan atau penyembelihan ternak 

ruminansia besar seperti sapi dan kerbau di 

Indonesia, dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

proses penyembelihan dan proses penyiapan 

karkas. Proses penyembelihan meliputi proses 

perlakuan sebelum pemotongan, teknik 

penyembelihan dan pengeluaran darah, 

sedangkan proses penyiapan karkas meliputi 

beberapa kegiatan, antara lain pemisahan bagian 

kepala dan kaki, pengulitan, pembelahan dada 

dan pengeluaran jeroan, pembelahan karkas, dan 

pendinginan karkas.  Sebelum karkas diproses 

lebih lanjut, seperti pelayuan dan perecahan 

karkas menjadi potongan utama dan potongan 

kecil dilakukan pemeriksaan terhadap karkas 

yang dihasilkan (pemeriksaan postmortem). 

Pemotongan ternak besar di Indonesia 

biasanya dilakukan secara Islam. Proses 
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penyembelihan harus tidak terlalu lama atau 

ternak harus cepat mati, sehingga tidak tersiksa 

terlalu lama. Ternak disembelih oleh modin (Juru 

sembelih halal), yang menghadap kiblat, 

sehingga kepala ternak ada di sebelah selatan dan 

ekor disebelah utara. Selama proses 

penyembelihan, setelah bagian kulit, otot, arteri 

karotis, vena jugularis, trachea dan esophagus 

terpotong, dilakukan pengeluaran darah dengan 

pisau (Soeparno, 2005). Pengeluaran darah secara 

sempurna baru akan terlaksana setelah 5-10 

menit setelah penyembelihan. Lalu dilakukan 

pemisahan kepala dan kaki. Kepala dipisahkan 

dengan memotong leher secara lurus antara 

tulang kepala dan tulang atlas, sampai terpisah 

dari badan. Kaki dipotong di sendi bawah lutut, 

lalu dilakukan pengulitan dapat sambil 

digantung/di lantai. Lalu dilakukan pembagian 

karkas.  

Ada beberapa persyaratan untuk 

memperoleh hasil pemotongan yang baik 
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(Swatland, 1984), yaitu: (1) ternak harus tidak 

diperlakukan secara kasar, (2) ternak harus tidak 

mengalami stress, (3) penyembelihan dan 

pengeluaran darah harus secepat dan sesempurna 

mungkin, (4) kerusakan karkas harus minimal 

dan cara pemotongan harus; (5) higienis, (6) 

ekonomis, dan (7) aman bagi para pekerja 

abatoar (rumah tempat pemotongan hewan).  

Proses penyembelihan 

Perlakuan sebelum pemotongan 

Perlakuan atau penanganan hewan ternak 

sebelum dipotong akan mempengaruhi nilai 

karkas atau daging yang dihasilkan.  Untuk 

sampai ke tempat pemotongan ternak-ternak 

tersebut mengalami perjalanan dari tempat 

asalnya, dan selama dalam perjalanan, sering 

terjadi kerusakan atau cacat pada kulit dan mutu 

karkas.  Selain itu akibat perjalanan dapat 

menimbulkan cekaman (stres) pada ternak yang 

akan menyebabkan terjadinya penyusutan pada 
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bobot badan.  Penyusutan bobot badan ini 

berkisar 2-5%, besarnya persentase penurunan 

bobot badan ini dipengaruhi oleh iklim, jarak 

antara asal ternak dengan rumah potong hewan 

(RPH), cara transportasi, kondisi kesehatan dan 

daya tahan ternak. 

Salah satu syarat yang harus diperhatikan 

dalam proses pemotongan ternak untuk 

memperoleh mutu karkas atau daging yang baik, 

yaitu ternak yang akan dipotong harus tidak 

dalam keadaan lelah atau habis 

dipekerjakan.  Oleh karena itu ternak yang akan 

dipotong harus diistirahatkan dalam tempat 

penampungan khusus (“Holding 

Ground”).  Dalam tempat penampungan harus 

dijaga agar ternak tidak saling beradu, karena bila 

hal itu terjadi maka perlakuan istirahat tidak akan 

bermanfaat, bahkan menurunkan kualitas 

pemotongan.   Lamanya pengistirahatan ternak 

yang akan dipotong bervariasi.  Menurut Gerrard 

(1977) ternak sapi yang akan dipotong sebaiknya 
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diistirahatkan selama 24 - 36 jam, Williamson 

and Payne (1993) 16 - 24 jam, dan Soeparno 

(1994) 12 - 24 jam. 

Maksud perlunya ternak diistirahatkan 

sebelum dipotong adalah sebagai berikut: 

a. Agar ternak tidak mengalami cekaman 

(stres), 

b. Agar pada saat disembelih darah dapat 

keluar sebanyak mungkin, dan 

c. Agar cukup tersedia energi, sehingga 

proses kekakuan karkas atau yang lazim 

disebut proses “rigormortis” berlangsung 

secara sempurna. 

Menurut Soeparno (1994) pada dasarnya 

ada dua cara untuk mengistirahatkan ternak 

sebelum dipotong, yaitu dengan dipuasakan dan 

tanpa dipuasakan.  Maksud pemuasaan yang 

dilakukan pada ternak yang akan dipotong 

adalah:  
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a. Untuk memperoleh bobot tubuh kosong 

(BTK), yaitu bobot tubuh setelah 

dikurangi isi saluran pencernaan, isi 

kantung kencing dan isi saluran empedu, 

b. Untuk mempermudah proses 

penyembelihan, terutama ternak yang 

agresif atau liar, karena dengan 

dipuasakan, ternak menjadi lebih tenang, 

c. Untuk mengurangi pencemaran isi saluran 

pencernaan terhadap karkas selama proses 

penyiapan karkas. Selama pengistirahatan 

dengan pemuasaan, ternak tidak diberi 

makan apapun hanya diberi air minum 

secukupnya untuk menghilangkan rasa 

haus. 

Maksud pengistirahatan ternak sebelum 

dipotong dengan cara tanpa dipuasakan adalah: 

a. Agar pada waktu disembelih, darah dapat 

keluar sebanyak mungkin, karena ternak 

lebih kuat meronta, mengejang atau 
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berkontraksi.  Pada kondisi ini, darah 

yang disemburkan keluar akan lebih 

sempurna, 

b. Agar ternak yang dipotong tidak 

mengalami cekaman (stres). 

Selama masa pengistirahatan dilakukan 

pula pemeriksaan “antemortem” berupa 

inspeksi.  Maksud pemeriksaan “antemortem” 

adalah: 

a. Untuk mengetahui ternak-ternak yang 

cedera, sehingga harus dipotong sebelum 

ternak lainnya, dan 

b. Untuk mengetahui ternak-ternak yang 

sakit dan harus dipotong secara terpisah 

atau harus diperiksa secara khusus. 

Ternak yang sudah dinyatakan sehat oleh 

dokter hewan atau petugas yang berwenang, 

diberi cap huruf S (“slaughter” = potong) serta 
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sudah diistirahatkan, kemudian di siram dengan 

air dingin sebelum dibawa ke ruang pemotongan. 

Maksud penyiraman dengan air dingin 

adalah: 

a. Agar ternak menjadi bersih sehingga 

kebersih-an karkas lebih terjamin, dan 

b. Agar terjadi kontraksi perifer (faso 

kontraksi), sehingga darah di bagian tepi 

tubuh menuju ke bagian tengah tubuh dan 

pada waktu disembelih, darah dapat 

keluar sebanyak mungkin, serta 

memudahkan proses pengulitan. 

Pemingsanan 

Menurut Soeparno (1994) pada dasarnya 

ada dua cara atau teknik pemotongan atau 

penyembelihan ternak, yaitu teknik pemotongan 

ternak secara langsung dan teknik pemotongan 

ternak secara tidak langsung.  Pemotongan ternak 

secara langsung, dilakukan setelah ternak 
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diperiksa dan dinyatakan sehat, maka ternak 

langsung dapat disembelih.  Pemotongan ternak 

secara tidak langsung ialah ternak dipotong 

setelah dilakukan pemingsanan (“stunning”) dan 

ternak telah benar-benar pingsan. 

Maksud pemingsanan pada ternak yang 

akan disembelih adalah: 

a. Untuk memudahkan pelaksanaan 

penyembelihan ternak, 

b. Agar ternak tidak tersiksa dan terhindar 

dari resiko perlakuan kasar, 

c. Agar kualitas kulit dan karkas yang 

dihasilkan lebih baik, karena pada waktu 

menjatuhkan, ternak tidak banyak 

terbanting atau terbentur benda keras, 

sehingga terjadinya cacat pada kulit atau 

memar pada karkas dapat dihindarkan 

seminimal mungkin. 
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Pemingsanan (“Stunning”) ternak yang 

akan dipotong dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu: 

a. Dengan alat pemingsan atau yang lazim 

disebut “knocker”, 

b. Dengan senjata pemingsan atau yang 

lazim disebut “stunning Gun” atau 

“captive bolt”, yaitu suatu tongkat yang 

bekerja di dalam suatu silinder yang 

diaktifkan oleh suatu muatan yang 

eksplosif yang menyerupai selongsong 

kosong ditembakkan oleh suatu tekanan, 

c. Dengan cara pembiusan mengguna-kan 

karbondioksida (CO2), terutama untuk 

proses pe-motongan sapi muda (“calf” 

atau “veal”), 

d. Dengan menggunakan arus listrik 

(stroom) pada bagian bibir sapi. 

Bila pemingsanan ternak yang akan 

dipotong dilakukan dengan menggunakan alat 

atau senjata pemingsan, maka alat atau senjata 
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yang telah diisi peluru diletakkan tepat pada titik 

tengah kening tulang kepala sedikit di bagian atas 

antara kedua kelopak mata.  Piston martil 

diarahkan ke otak secara tepat dan pelatuk ditarik 

sehingga peluru meledak menggerakkan piston 

martil berkecepatan tinggi mengenai otak dan 

ternak menjadi pingsan.  Pada pemingsanan 

dengan menggunakan senjata pemingsan, 

selongsong peluru akan tertinggal di dalam 

senjata dan dapat diambil.  Penyembelihan 

dilaksanakan setelah ternak benar-benar pingsan. 

Penyembelihan 

Sapi yang telah pingsan kemudian dibawa 

ke ruang pemotongan.  Proses penyembelihan di 

Indonesia umumnya dilakukan secara manual 

melalui pemutusan sebagian kulit, otot, arteri 

karotis, vena jugularis, trakhea dan esofagus 

dengan menggunakan pisau potong, serta ternak 

dihadapkan ke arah kiblat, sehingga bagian 

kepala ternak ada di sebelah selatan dan ekor 

disebelah utara.  Pemotongan secara manual ini 
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dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan halal 

dari produksi daging yang dihasilkan. 

Pengeluaran darah 

Proses pengeluaran (“bleeding”), yaitu 

pe-nusukan leher ke arah jantung dengan 

menggunakan pisau khusus.  Pengeluaran darah 

merupakan faktor penting karena darah 

merupakan media yang sangat baik untuk 

pertumbuhan mikroorganisma dan hal ini 

mempengaruhi mutu karkas.  Selain itu menurut 

Swatland (1984) serta Williamson dan Payne 

(1993), proses pengeluaran darah yang sempurna 

sangat penting guna menghasilkan daging dan 

kulit yang mempunyai mutu penyimpanan baik, 

karena pengeluaran darah yang tidak sempurna 

selama proses penyembelihan akan menyebabkan 

lebih banyak residu darah yang tertinggal di 

dalam karkas, sehingga daging yang dihasilkan 

berwarna lebih gelap dan lemak daging dapat 

tercemar oleh darah. 
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Agar pengeluaran darah dapat 

berlangsung sempurna maka sapi yang telah 

mengalami penyembelihan di gantung pada 

gantungan atau “conveyor”. 

Penggantungan dilakukan dengan jalan 

pengikatan bagian atas tumit salah satu kaki 

belakang dengan tali tambang yang telah 

dihubungkan dengan penggantung di “conveyor”, 

sehingga sapi tergantung dalam posisi terbalik 

dan diharapkan darah cepat mengalir keluar 

melalui pembuluh nadi dan vena yang telah 

terputus sewaktu penyembelihan. 

Untuk mengetahui bahwa ternak sapi 

yang telah disembelih telah benar-benar mati, 

maka dapat dilakukan tiga macam uji coba, yaitu 

uji coba terhadap reflek mata, uji reflek kaki dan 

uji reflek ekor.  Uji coba reflek mata dilakukan 

terhadap pelupuk mata apakah masih bergerak 

atau tidak.  Uji coba reflek kaki dilakukan dengan 

memukul persendian kaki atau dengan memijit 

sela-sela kuku, bila masih terjadi gerakan atau 
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konstraksi terkejut, maka ternak masih 

hidup.  Uji coba reflek ekor dilakukan dengan 

cara membengkokkan ekor, apabila sudah tidak 

ada gerakan berarti ternak sudah mati. 

Penyiapan karkas (“Carcassing”) 

Hasil pemotongan ternak ruminansia 

besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 

bagian yang disebut karkas dan non karkas atau 

yang lazim disebut “offal” yang terdiri dari kulit, 

kepala, keempat kaki bagian bawah mulai dari 

tulang tarsus dan carpus, serta jeroan. Selama 

proses penyiapan karkas, ternak yang telah 

dipotong digantung pada gantungan karkas 

(hook).  Penggantungan biasanya dilakukan pada 

bagian “tendo archiles”, yaitu pada sela-sela 

tulang pada kedua paha belakang.  Menurut 

Natasasmita (1987) Penggantungan pada bagian 

ini akan menyebabkan daging menjadi lebih 

empuk pada bagian has dalam (“fillet” atau 

“tender-loin”). 
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Berg dan Butterfield (1976), menyatakan 

bahwa komponen karkas terdiri dari jaringan 

tulang, daging dan lemak.  Tulang sebagai 

komponen yang tumbuh dan berkembang paling 

dini, kemudian disusul oleh daging dan 

lemak.  Proporsi komponen-komponen karkas 

tersebut dipengaruhi oleh faktor bangsa (genetik), 

umur, ransum dan penyakit (Tulloh, 1978). 

Hasil karkas umumnya dinyatakan oleh 

persentase karkas atau “dressing percentage”, 

yaitu hasil bagi berat karkas dengan bobot hidup 

waktu disembelih dikalikan 100 persen (Cole, 

1982). Menurut Natasasmita (1978), untuk 

memperoleh ketepatan data dalam penelitian, 

persentase karkas dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu persentase karkas semu dan persentase 

karkas sebenarnya.  Persentase karkas semu 

adalah berat karkas dibagi bobot hidup dikalikan 

100 persen, sedangkan persentase karkas 

sebenarnya adalah berat karkas dibagi bobot 

hidup kosong (BTK) dikalikan 100 
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persen.  Bobot hidup kosong (BTK) dapat 

diketahui dari hasil penimbangan ternak yang 

akan dipotong setelah mengalami perlakuan pe-

muasaan, karena bobot hisup kosong adalah 

bobot tubuh setelah dikurangi isi saluran 

pencernaan, isi kantong kencing dan isi saluran 

empedu.  Persentase karkas semu lebih rendah 

dibandingkan persentase karkas 

sebenarnya.  Sementara ini persentase karkas 

yang sering dikemukakan secara umum adalah 

persentase karkas semu. 

Persentase karkas dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu kualitas ransum, 

transportasi sebelum pemotongan ke rumah 

potong, penimbangan terhadap karkas segar dan 

karkas layu serta proporsi dari bagian sisa karkas 

(Berg dan Butterfiled, 1976).  Persentase karkas 

sapi daging kebiri yang berasal dari pameran 

dapat mencapai 63% dan sapi kurus baik jantan 

maupun betina adalah 40% -50% (Anderson, 

1952 dikutip oleh Usri, 1990).  Selanjutnya Allen 
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dan kilkenny (1984) menyatakan bahwa, kisaran 

normal persentase karkas sapi adalah 50 - 60%, 

hal ini sesuai dengan pendapat Gerrard (1977), 

yang menyatakan bahwa rata-rata persentase 

karkas sapi adalah 56% dari bobot tubuh sapi 

tersebut, dan dari persentase karkas yang 

dihasilkan tersebut terdiri dari 37,5% komponen 

daging dan sisanya sebanyak 18,5% merupakan 

komponen tulang dan lemak. 

Pemotongan ternak sapi selain 

menghasilkan karkas, juga menghasilkan non 

karkas atau bagian sisa karkas, yang juga lazim 

disebut “offal”.  Bagian sisa kerkas terdiri dari, 

kepala, kaempat kaki bagian bawah, darah, jeroan 

dan kulit (Tulloh, 1978). Menurut Whytes dan 

Ramsay (1979), komponen sisa karkas terdiri dari 

organ internal dan organ eksternal.  Organ 

internal terdiri atas hati, jantung, paru-paru, 

limpa, perut, usus, pankreas, oesophagus dan 

kantong kemih, sedangkan yang termasuk organ 
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eksternal adalah kepala, kulit, kaki, ekor, darah, 

penis dan scrotum. 

Pendapat lain menyatakan bahwa, sisa 

karkas dibagi menjadi dua bagian, yaitu “edible 

offal” dan “inedible offal” (Gerrard, 1977). 

“Edible offal” adalah bagian sisa karkas yang 

masih layak dimakan, seperti kepala, hati, 

jantung, paru-paru, ginjal, limpa, perut, ekor dan 

darah. Sedangkan “inedible offal” adalah bagian 

sisa karkas yang tidak layak dimakan, misalnya 

tanduk, bulu, saluran kantong kemih, kulit, 

tulang. Oesophagus. 

Komponen sisa karkas ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: 

1. Bangsa Ternak 

Pengaruh bangsa berhubungan dengan 

perbedaan genetik tiap bangsa dalam 

mencapai ukuran dewasa, dari tiap bangsa 

terdapat perbedaan kecepatan 

pertumbuhan dari komponen 
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tubuh.  Akibat perbedaan tersebut akan 

meningkat-kan keragaman proporsi tubuh 

pada berat yang sama. 

2. Jenis Kelamin 

Sapi jantan mempunyai berat kepala dan 

berat kaki lebih ringan daripada sapi 

jantan yang dikastrasi (kebiri). 

3. Ransum 

Peningkatan kandungan konsentrat pada 

ransum akan menurunkan isi perut dan 

meningkatkan persentase karkas. Apabila 

pemberian serat kasar tinggi akan 

meningkatkan isi perut dan menurunkan 

persentase karkas. 

4. Umur 

Persentase berat rumen, retikulum dan 

omasum akan meningkat dengan 

bertambahnya umur. 
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Potongan Karkas Komersial 

Paruhan karkas (“half carcass”) sapi 

sebelah kiri maupun kanan setelah pemeriksaan 

biasanya dibagi lagi menjadi bagian seperempat 

bagian (“quarter carcass”), yaitu karkas bagian 

perempat depan (“forequarter”) dan karkas 

bagian perempat belakang (“hindquarter”). Untuk 

membagi paruhan karkas menjadi bagian 

perempat depan dan perempat belakang, terdapat 

beberapa perbedaan tempat pembagian pada 

berbagai negara.  Di Amerika Serikat, pembagian 

dilakukan antara tulang rusuk ke-12 dan ke-

13.   Di beberapa negara Eropa, pembagian 

perempatan bagian karkas dilakukan antara 

tulang rusuk ke-8 dan ke-9.  Di Australia, 

pembagian dilakukan antara tulang rusuk ke-10 

dan ke-11, sedangkan di Indonesia bervariasi, 

misalnya di rumah potong Cakung pembagian 

dilakukan antara tulang rusuk ke-5 dan ke-6, 

akan tetapi pada rumah potong hewan swasta 

umumnya melakukan pembagian perempatan 
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bagian karkas didasarkan pada standar yang 

ditentukan dari USDA (“United States 

Departement of Agriculture”). 

Lokasi daging yang berkualitas prima 

menurut Undang (1995), pada bagian karkas 

tersebut tergabung dalam bagian-bagian recahan 

paha, pinggul, bokong, dan iga utama, yaitu pada 

recahan nomor 4, 5, 6, 7, dan 8.  Karena 

gabungan recahan karkas prima tersebut 

bentuknya mirip pistol maka gabungan tersebut 

di Amerika Latin disebut “pistola”, di Skotlandia 

disebut “gun”, sedangkan di Perancis disebut 

“pan traite”. Karkas perempatan bagian tersebut, 

kemudian dipotong-potong lagi menjadi 

potongan-potongan besar atau recahan karkas 

utama (“wholesale cuts”) yang dapat dipotong-

potong lagi menjadi potongan-potongan eceran 

atau recahan karkas kecil (“retail cuts”). Recahan 

karkas kecil diperoleh dari hasil perecahan karkas 

utama melalui proses “boning”, yaitu pemisahan 

antara tulang dan daging serta pemotongan 
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daging menjadi potongan-potongan daging atau 

“items”.  Recahan-recahan karkas kecil inilah 

yang biasanya diperjual belikan di toko-toko dan 

super market dalam satuan berat tertentu (1 kg, 

½ kg, dan sebagainya), serta dalam bentuk dan 

ukuran tertentu pula. 

Hasil Sampingan Pemotongan Sapi 

Karkas atau daging merupakan hasil 

utama dari suatu pemotongan ternak sapi, dan 

mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi 

daripada non karkas.  Bagian non karkas atau 

yang lazim disebut “offal”, terdiri dari bagian-

bagian yang layak dimakan (“edible offal”) dan 

bagian-bagian yang tidak layak dimakan 

(“inedible offal”). Bagian non karkas yang layak 

dimakan banyak macamnya, seperti bagian-

bagian jeroan ternak.  Di Indonesia jeroan banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan makanan.  Jeroan 

mengandung gizi cukup tinggi dan harganya 

lebih murah daripada daging.  Rincian 
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pemanfaatan bagian non karkas yang layak 

dimakan dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Komponen-komponen non karkas yang 

tidak layak di-makan dapat diproses dan 

dimanfaatkan menjadi produk-produk yang 

bernilai ekonomi cukup tinggi.  Menurut Balkely 

dan Bade (1992), lebih dari 100 macam hasil 

sampingan penyembelihan sapi diproses dan 

dipasarkan, mulai dari kulit sampai lem, obat-

obatan sampai lilin, sabun sampai sikat dan 

masih banyak lagi. Hasil pengolahan komponen 

non karkas yang tidak layak dikonsumsi manusia, 

antara lain adalah tepung tulang, tepung darah, 

dan bermacam-macam hasil olahan yang berasal 

dari kulit, tanduk dan kuku. 

Kulit adalah hasil sampingan terpenting 

dari penyembelihan sapi.  Sepatu, ikat pinggang, 

dompet, perkakas rumah, pakaian, alat-alat 

atletik, wayang kulit, hiasan dinding, tas, lem, 

bahkan alat musik seperti drum dapat dibuat dari 

kulit sapi.  Umumnya kulit direndam dalam 
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larutan garam dan dilakukan “curing” paling 

sedikit selama 24 jam sebelum 

disamak.  Kebanyakan penyamak sudah biasa 

melakukannya membeli kulit dari rumah 

potong.  Kulit yang berat direndam untuk 

beberapa minggu dalam larutan penyamak yang 

dibuat dari kulit pohon untuk mendapatkan 

kekenyalan maksimum, sedangkan garam chrom 

digunakan untuk kulit yang lebih ringan. 

Tabel 3.1  Pemanfaatan Bagian Non Karkas 

Ternak Sapi yang Layak Dimakan. 

Komponen Non 

Karkas 

Manfaat 

Otak, Jantung, ginjal, 

hati, paru-paru, limpa, 

pancreas, dan lidah. 

Aneka ragam daging 

Ekor Sup 

Pipi dan tetelan kepala Bahan sosis 
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Ekstrak daging Sup 

Lambung pedet Renet untuk pembuatan 

keju 

Lambung sapi Bahan sosis, Aneka 

ragam daging 

Tulang Es krim, agar-agar, 

kerajinan tangan 

Lemak Bahan peremah kue, 

kembang gula, bahan 

pakan kalori tinggi 

Usus kecil dan besar Selongsong sosis dan 

Aneka ragam daging 

Sumber: Forrest et al. (1975). 

Lemak yang tidak termakan dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu bahan dalam 

pembuatan sabun, bahan kimia, plastik, minyak 

pelumas, zat anti beku, cat, dan bahan pakan 
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yang mengandung kalori tinggi untuk ayam 

broiler. 

Ekstrak dari kulit dan tulang, terutama 

dari jaringan pengikat yang disebut kolagen, 

digunakan untuk membuat lem dan perekat 

lainnya. Sisa-sisa rambut dari kulit digunakan 

untuk mem-buat sikat, bahan pengisi lapisan topi, 

bahan pengisi bantal, permadani, bahan penyekat 

dan lain-lain. Tanduk dan kuku atau teracak 

digunakan dalam pembuatan zat gizi untuk 

tanaman dan pupuk, sisir, kancing, ornamen dan 

dadu.  Setelah dihaluskan dan dibakar dapat 

dihasilkan suatu produk yang dapat digunakan 

dalam pemurnian atau penyulingan gula.  Selain 

itu menurut Blakely dan Bade (1992), masih 

banyak lagi hasil atau produk sampingan, lebih 

dari 35 macam obat-obatan dan bahan farmasi 

dapat diekstraksi dari organ dan kelenjar yang 

diambil dari ternak sapi.  Satu contoh adalah 

insulin yang diambil dari organ pankreas sebagai 

obat untuk penyakit diabetes. 
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Menurut Soeparno (1994), di beberapa 

negara termasuk Indonesia, kotoran ternak telah 

dimanfaatkan sebagai sumber bahan-bahan yang 

penting, misalnya biogas dan sebagai pupuk. 

Pemisahan kepala dan keempat kaki 

Pemisahan bagian kepala dari tubuh 

ternak dilakukan pada bagian bekas pemotongan 

atau penyembelihan, dan yang terbaik dilakukan 

pada bagian sambungan antara tulang leher 

dengan tulang kepala (tulang atlas), sehingga 

bagian leher tidak banyak terbuang dari karkas. 

Pemotongan keempat kaki ternak yang 

telah disembelih dilakukan pada bagian 

persendian tulang kanon, yaitu sambungan tulang 

lutut (tibia dan fibula) di daerah benjolan “tarsus” 

untuk kaki belakang dan pada sambungan tulang 

siku (radius dan ulna) di daerah benjolan tulang 

“carpus” untuk kaki depan. 

Pada pemotongan kedua kaki belakang 

disertai pula dengan sedikit pengulitan sebatas 
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tumit kaki belakang, begitu pula pada 

pemotongan kedua kaki depan disertai dengan 

pengulitan pada bagian tumit kaki depan, terus 

menyusur paha dan diteruskan ke bagian dada. 

Proses penyelesaian pemotongan sapi 

Terdiri dari proses pengulitan, eviserasi, 

pembagian karkas dan pelayuan.  

1. Pengulitan, dapat dilakukan di lantai, di 

gantung dan menggunakan mesin. 

Pengulitan diawali dengan membuat 

irisan panjang pada kulit sepanjang garis 

tengah dada dan bagian perut. Irisan 

dilanjutkan sepanjang permukaan dalam 

kaki, dan kulit dipisahkan mulai dari 

ventral kearah punggung tubuh dan 

diakhiri dengan pemotongan ekor.  

Berdasarkan cara pelaksanaannya dikenal 

tiga macam cara pengulitan, yaitu 

pengulitan di lantai, pengulitan dengan di 

gantung, dan pengulitan dengan 
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menggunakan mesin.  Setiap cara 

pengulitan mempunyai kebaikan dan 

keburukan.  Kebaikan pelaksanaan 

pengulitan di lantai, yaitu biaya 

peralatan rendah dan pengulitan dapat di-

lakukan secara masal (padat 

karya).  Keburukannya, yaitu kulit dan 

karkas menjadi kotor bila tercemar darah 

dan kotoran, serta pelaksanaan pengulitan 

lebih sukar, sehingga banyak terjadi cacat, 

baik pada kulit maupun karkas. Kebaikan 

cara pengulitan dengan digantung, 

yaitu kulit dan karkas tidak kotor, dan 

cacat yang terjadi tidak terlalu 

banyak.  Keburukan cara pengulitan 

dengan digantung adalah memerlukan alat 

penggantung khusus dan biasanya hanya 

dikerjakan oleh dua orang. Kebaikan 

cara pengulitan dengan menggunakan 

mesin, yaitu kulit dan karkas tidak kotor 

atau tercemar, serta tidak banyak 

cacat.  Keburukannya adalah memerlukan 
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biaya besar untuk mesin pengulit dan 

memerlukan tenaga ahli khusus. 

Kulit yang dihasilkan harus bagus, karena 

industri penyamakan kulit memerlukan 

kulit berbentuk empat persegi.  Oleh 

karena itu untuk memperoleh hasil terbaik 

pada hewan besar seperti ternak sapi, 

menurut Williamson dan Payne (1993) 

pengirisan dasar harus dibuat sebagai 

berikut: 

a. Satu irisan panjang, lurus ke bawah di 

tengah-tengah, dari dagu sampai ke 

dubur (pemotongan hanya mendekati 

ambing atau kantung buah pelir tidak 

dianjurkan karena berpengaruh 

terhadap bentuk kulit; dua kulit 

penutup yang tidak penting dibiarkan 

yang harus dipotong sedikit sehingga 

mempengaruhi bentuk dan ukuran 

kulit); 
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b. Dua irisan melingkar pada kaki-kaki 

depan mengelilingi lutut; 

c. Dua irisan yang sama mengelilingi 

tumit pada kaki-kaki belakang; 

d. Dua sayatan lurus di sebelah sisi 

dalam kaki-kaki depan mulai dari 

lutut ke ujung depan tulang dada; dan  

e. Dua sayatan lurus pada kaki-kaki 

belakang mulai dari belakang tiap 

sendi tumit ke suatu titik di 

pertengahan jalan antara dubur dan 

kantong buah pelir atau ambing. 

2. Eviserasi, setelah selesai proses 

pengulitan maka tahap selanjutnya adalah 

eviserasi, yaitu mengeluarkan organ 

pencernaan (rumen, intestinum, hati, 

empedu) dan isi rongga dada (jantung, 

esopaghus, paru, trachea). Tahap-tahap 

eviserasi menurut Soeparno (2005) 

dilaksanakan sebagai berikut: rongga 

dada dibuka dengan gergaji melalui 
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ventral tengah tulang dada, rongga 

abdominal dibuka dengan membuat 

sayatan sepanjang ventral tengah 

abdominal, memisahkan penis atau 

jaringan ambing dan lemak abdominal, 

belah bonggol pelvic dan pisahkan kedua 

tulang pelvic, buat irisan sekitar anus dan 

tutup dengan kantung plastik, pisahkan 

esophagus dengan trachea, keluarkan 

vesica urinaria dan uterus jika ada, 

keluarkan organ perut yang terdiri dari 

intestinum, mesenterium, rumen dan 

bagian lain dari lambung serta hati dan 

empedu, diafragma dibuka dan 

dikeluarkan organ dada yang terdiri dari 

jantung, paru-paru dan trachea. Organ 

ginjal tetap ditinggal di dalam badan dan 

menjadi bagian dari karkas. Eviserasi 

dilanjut dengan pemeriksaan organ dada. 

Dan karkas untuk mengetahui karkas 

diterima atau ditolak untuk dikonsumsi 

manusia.  
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3. Potongan karkas, potongan karkas pada 

sapi menurut Soeparno (2005) potongan 

primal karkas sapi dari potongan setengah 

dibagi lagi menjadi potongan seperempat, 

yang meliputi potongan seperempat 

bagian depan yang terdiri dari bahu 

(chuck) termasuk leher, rusuk, paha 

depan, dada yang terbagi menjadi dua 

yaitu dada depan (brisket) dan dada 

belakang (plate). Bagian seperempat 

belakang yang terdiri dari paha (round), 

dan paha atas (rump), loin yang terdiri 

dari shortloin dan sirloin, flank beserta 

ginjal dan lemak yang menyelimutinya. 

Pemisahan pada karkas bagian depan dan 

seperempat belakang dilakukan diantara 

rusuk 12 dan 13 (rusuk terahir diikutkan 

pada seperempat belakang). Cara 

pemotongan primal karkas adalah sebagai 

berikut: hitung tujuh vertebral central 

kearah depan (posisi karkas tergantung ke 

bawah), dari perhubungan sacralumar. 
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Potong tegak lurus vertebral column 

dengan gergaji. Pisahkan bagian 

seperempat depan dengan pemotongan 

melalui otot-otot intercostals dan 

abdominal mengikuti bentuk melengkung 

dari rusuk ke-12, pisahkan bagian bahu 

dari rusuk dengan memotong tegak lurus 

melalui vertebral column dan otot-otot 

intercostalis atau antara rusuk ke-5 dan 

ke-6. Pisahkan rusuk dari dada belakang 

dengan membuat potongan anterior ke 

posterior. Pisahkan bahu dari dada depan 

dengan memotong tegak lurus rusuk ke-5, 

kira-kira arah proksimal terhadap tulang 

siku (olecranon). Paha depan juga dapat 

dipisahkan. Cara pemotongan primal 

karkas seperempat belakang diawali 

dengan memisahkan lemak dekat pubis 

dan bagian posterior otot abdominal. 

Pisahkan flank dengan memotong dari 

ujung distal tensor fascilata, anterior dari 

rectus femoris kearah rusuk ke-13, (kira-
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kira 20 cm dari vertebral column). 

Pisahkan bagian paha dari paha atas 

dengan memotong melalui bagian distal 

terhadap ichium kira-kira berjarak 1 cm, 

sampai bagian kepala dari femur. Paha 

atas dipisah dari sirloin dengan potongan 

melewati antara vertebral sacral ke-4 dan 

ke-5 dan berakhir pada bagian ventral 

terhadap acetabulum pelvis. Sirloin 

dipisahkan dari shortloin dengan suatu 

potongan tegak lurus terhadap vertebral 

column dan melalui vertebral lumbar 

antara lumbar ke-5 dan ke-6. 

4. Pelayuan, adalah penanganan karkas atau 

daging segar postmortem yang secara 

relatif belum mengalami kerusakan 

microbial dengan cara penggantungan 

atau penyimpanan selama waktu tertentu 

pada temperatur tertentu diatas titik beku 

karkas atau daging (-1,5oC). Selama 

pelayuan terjadi peningkatan keempukan 
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dan flavor daging. Pelayuan lebih lama 24 

jam atau sejak terjadinya kekakuan 

daging atau rigormortis dapat disebut 

pematangan. 

Istilah pelayuan sering disebut “aging” 

atau “conditioning”, kadang-kadang 

disebut “hanging”.  Selama pelayuan 

terjadi peningkatan keempukan dan 

flavour daging, karena adanya aktivitas 

enzim yang memecah jaringan pengikat 

(kolagen) yang mengelilingi 

sel.  Pelayuan yang lebih lama atau lebih 

dari 24 jam sejak terjadinya kekakuan 

daging atau “rigormortis” dapat disebut 

pematangan.  Pelayuan biasa dilakukan 

pada temperatur 32 - 380F (0 - 30c), 

setelah pendinginan selama kira-kira 24 

jam.  Pengaruh pengempukan dari 

pelayuan daging menurut Bratzler (1977) 

dan Lawrie (1979) merupakan fungsi dari 

waktu dan temperatur, dimana pada 
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umumnya, pelayuan pada temperatur 

yang lebih tinggi akan menghasilkan 

derajat  keempukan tertentu dalam waktu 

yang lebih cepat daripada temperatur 

yang lebih rendah.  Misalnya pe-layuan 

selama dua hari pada temperatur 200C 

menghasilkan tingkat keempukan yang 

sama dengan pelayuan selama 14 hari 

pada temperatur 00C. 

Karkas dari ternak ruminansia besar, 

seperti sapi memerlukan proses pelayuan, 

sedangkan ternak ruminansia kecil 

(domba dan kambing) bisa tidak 

dilayukan, karena dagingnya secara relatif 

sudah empuk bila ternak dipotong pada 

umur yang relatif muda, dan proses 

kekakuan berlangsung dalam waktu yang 

relatif cepat. 

Proses pelayuan atau pematangan karkas 

sapi prima bisa dilakukan selama periode 

waktu antara 15 - 40 hari, karena adanya 

lapisan lemak yang tebal yang menutupi 
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dan melindungi karkas dari kontaminasi 

mikrobia.  Karkas yang tidak cukup 

mengandung lemak eksternal (termasuk 

karkas veal) tidak dapat dilayukan dalam 

waktu yang lama, karena lebih mudah 

diserang mikroorganisme.  Hal ini sejalan 

dengan pendapat Ensminger (1991), yang 

menyatakan bahwa karkas yang berasal 

dari sapi-sapi yang mempunyai grade 

yang lebih baik, akan lebih tahan 

disimpan dalam ruang pelayuan 

dibandingkan dengan grade yang lebih 

rendah.  Semakin lama karkas disimpan 

dalam ruang pelayuan maka penyusutan 

karkas akan semakin besar pula. 

Penanganan Kulit 

Salah satu hasil samping yang sangat 

berharga dari proses pemotongan hewan besar 

adalah kulit. Karena mempunyai nilai ekonomi 

yang tinggi, maka proses pengulitan, seperti 

sudah diulas di atas, harus dikerjakan dengan 
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sangat hati-hati agar mutu dan nilai jualnya tetap 

tinggi. Untuk itu maka pekerjaan pengulitan 

harus dilakukan oleh pekerja terlatih, mahir, 

terampil dan berpengalaman.  

Hewan besar umumnya menghasilkan 

kulit yang lebar dan tebal dengan berat kulit 

basah antara 20 - 25 kg. Kulit kerbau adalah lebih 

tebal dan lebih berat dengan mutu yang lebih 

rendah dari kulit sapi karena penggunaannya 

yang berbeda. Dari kulit basah dapat dihasilkan 

beberapa bahan kulit yaitu kulit mentah, kulit 

perkamen, kulit samak serta produk lain seperti 

gelatin, lem, krupuk rambak, dan lain-lain. 

Kulit mentah dihasilkan dari pengawetan 

kulit basah dengan cara penjemuran menjadi 

lembaran kulit kering dengan bulu lengkap masih 

melekat di kulit. Kulit mentah merupakan 

komoditas atau bahan yang dapat digunakan 

untuk bahan kerajinan tangan atau diproses lebih 

lanjut menjadi kulit samak. 
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Kulit perkemen dihasilkan dari 

pengawetan kulit basah dengan menggunakan 

kapur kemudian dikerok bulu dan lapisan kulit 

bagian dalamnya, kemudian dijemur. Produknya 

berupa lembaran kulit kering berwarna putih 

bersih tanpa bulu. Perkamen tipis dihasilkan dari 

proses pengolahan yang sama, namun dilakukan 

penyayatan kulit (split) hasil pengapuran. Kulit 

perkamen dapat digunakan sebagai bahan mentah 

kerajinan kulit seperti wayang, kipas, tali, kap 

lampu, hiasan dinding, dan lain-lain. 

Kulit samak diproses dari kulit mentah 

atau kulit basah dengan menggunakan bahan 

nabati atau bahan kimia. Hasilnya menjadi kulit 

samak yang kuat dan awet tahan lama. Dari kulit 

samak dapat dibuat sepatu, tas, koper dan 

berbagai produk kerajinan. Kulit kerbau samak, 

karena tebal, keras, kuat dan kaku, biasanya 

digunakan untuk sol sepatu atau bantalan mesin. 

Sedangkan gelatin, lem atau kerupuk rambak 
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biasanya dibuat dari kulit yang cacat, kulit bagian 

pinggir atau sisa-sisa irisan kulit. 

Kulit basah harus segera diproses lebih 

lanjut atau diawetkan. Jika terlambat atau 

tertunda pengawetannya maka kulit basah akan 

menjadi rusak atau turun mutunya. Pengawetan 

kulit basah yang paling umum dilakukan ialah 

dengan penjemuran. Penjemuran dimulai dengan 

membentang kulit di atas kuda-kuda dari kayu 

atau bambu dengan kulit terenggang secara rata. 

Caranya, pinggiran kulit dipaku pada kerangka 

kuda-kuda berbentuk segi empat dengan 

permukaan luar kulit yang berbulu menghadap ke 

luar, dan permukaan dalam kulit menghadap ke 

dalam rangka kuda-kuda. Kemudian kuda-kuda 

didirikan untuk dijemur, dengan menghadapkan 

permukaan luar kulit ke arah matahari. 

Proses penjemuran hendaknya diawali 

dengan sinar matahari lemah, bukan matahari 

terik yaitu agar proses pengeringan awal 

berlangsung tidak terlalu cepat. Jika diawali 
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langsung dengan matahari terik dan suhu tinggi 

maka dikhawatirkan terjadi proses pemanasan 

dan pengeringan yang tidak merata dan dapat 

menyebabkan "case hardenning" yang merusak 

kulit atau sangat menurunkan mutu hasil kulit 

kering. Pengeringan awal yang terlalu cepat tidak 

dikehendaki, namun waktu yang diperlukan 

untuk melakukan seluruh proses pengeringan 

dikehendaki tidak terlalu lama agar kulit tidak 

sempat rusak atau berbau akibat pertumbuhan 

mikroba. 

Kulit mentah yang bermutu tinggi 

ditandai dengan pengeringan yang merata, bulu 

utuh tidak rontok, permukaan dalamnya rata, 

bersih, berwarna putih dan bebas lemak, serta 

tidak ada cacat permukaan luar maupun dalam. 
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PROSES PEMOTONGAN AYAM 

Proses Pengecekan Kesehatan Unggas 

Unloading merupakan tempat penurunan 

unggas hidup. Sebelum masuk RPU, unggas 

harus melalui proses seleksi terlebih dahulu 

terutama kondisi fisiknya. Unggas sakit akan 

langsung ditolak pihak RPU. Pengambilan 

sampel sebanyak 40 ekor dari 1000 ekor ayam 

yang masuk. Pemeriksaan sampel meliputi 

penimbangan berat badan/ekor (harus memenuhi 

standar berat badan yang ditetapkan), uniformity 

(60%), dan seleksi kondisi fisik yang meliputi 

patah sayap, keropeng paha, memar dada, 

kapalan dan kelainan lainnya. Ayam yang sudah 

ditimbang disiapkan kemudian dilakukan 

penggantunga  

Tahapan pertama sebelum pemotongan 

dilakukan pengecekan terhadap status kesehatan 

dan asal ayam kemudian diistirahatkan untuk 

mengurangi stress akibat transportasi, 
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penimbangan, pemeriksaan ante mortem serta 

penggantungan ayam. Setelah penggantungan 

ayam, dilakukan pemingsanan dengan aliran 

listrik melalui air yang mengalir dengan tegangan 

15-25 volt, dan daya 0,1-0,3 ampere selama 5-10 

detik. Tujuan dilakukan pemingsanan adalah 

untuk mengurangi penderitaan, memudahkan 

dalam penyembelihan, meningkatkan 

pengeluaran darah (>45%). Kriteria ayam 

tersebut pingsan adalah leher dan sayap terkulai, 

mata terbuka lebar dan kaki kaku. 

Penyembelihan (slaughtering)    

Pemotongan unggas menurut Parry 

(1989), terbagi dalam dua teknik, yaitu manual 

dengan memotong menggunakan pisau pada sisi 

leher depan bagian kepala unggas dan dikenakan 

pada vena jugularis dan arteri karotis. Teknik 

yang kedua, yaitu pemotongan secara mekanis 

dengan pisau pemotong otomatis yang selalu 

berputar dan digerakkan oleh mesin. Dalam hal 
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ini posisi kepala unggas yang tepat sangat 

penting. 

Cara pemotongan ternak unggas yang 

lazim digunakan di Indonesia yaitu 

memotong arteri karotis, vena jugularis, 

oesophagus, dan trachea. Pada saat 

penyembelihan, darah harus keluar sebanyak 

mungkin. Jika darah dapat keluar secara 

sempurna, maka beratnya sekitar 4% dari bobot 

tubuh. Proses pengeluaran darah pada ayam 

biasanya berlangsung selama 50 sampai 120 

detik, tergantung pada besar kecilnya ayam yang 

dipotong (Soeparno, 1992). 

Proses Rigormortis 

Kejadian sebelum dan sesudah unggas 

tersebut dipotong mempengaruhi kualitas daging. 

Faktor ante mortem yang berefek pada kualitas 

daging unggas dapat dibagi menjadi dua kategori 

yaitu: 
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1. Faktor efek yang diderita pada jangka 

panjang. 

2. Faktor efek yang diderita pada jangka 

pendek. 

Faktor jangka panjang itu seperti genetik, 

fisiologi, nutrisi, manajemen dan pengusaha. 

Faktor jangka pendek terjadi selama 24 jam 

terakhir sebelum unggas dipotong seperti saat 

panen (pakan dan air, penangkapan), transportasi, 

penanganan pabrik, penurunan dari truk 

pengangkut, penggantungan, immobilisasi, 

pemingsanan dan pemotongan. 

Proses rigormortis adalah proses yang 

terjadi setelah penyembelihan  yang diawali 

dengan fase prarigor dan diakhiri dengan 

terjadinya kekakuan pada otot. Proses terjadinya 

yaitu sesaat setelah ternak mati maka sisa-sisa 

glikogen dan khususnya ATP yang terbentuk 

menjelang ternak mati akan tetap digunakan 

untuk kontraksi otot sampai ATP habis sama 

sekali dan pada saat itu akan terbentuk rigor 
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mortis ditandai dengan kekakuan otot (tidak 

ekstensibel lagi) 

Perendaman (scalding) 

Menurut Soeparno (1992), untuk 

mempermudah pencabutan bulu, unggas yang 

telah disembelih dicelupkan ke dalam air hangat, 

dengan suhu antara 50 sampai 80OC selama 

waktu tertentu. Pada prinsipnya ada tiga cara 

perendaman dalam air hangat, tergantung pada 

umur dan kondisi unggas, yaitu (1) perendaman 

dalam air hangat 50 sampai 54OC selama 30 

sampai 45 detik untuk ayam muda dan kalkun, 

(2) perendaman dalam air agak panas 55 sampai 

60OC selama 45 sampai 90 detik untuk ayam tua 

dan (3) perendaman dalam air panas 65 sampai 

80OC selama 5 sampai 30 detik untuk itik dan 

angsa, kemudian dimasukkan ke dalam air dingin 

agar kulit tidak mengelupas. Perendaman dalam 

air hangat untuk ayam broiler cukup dilakukan 

pada temperatur 50 sampai 54OC selama 30 detik. 
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Perendaman pada temperatur lebih tinggi 

dari 58OC dapat menyebabkan kulit menjadi 

gelap, lekat, mudah diserang bakteri, sehingga 

perendaman pada temperatur tinggi antara 70 

sampai 80OC, hanya dilakukan terhadap unggas 

kualitas rendah (Swatland, 1984) dalam 

(Soeparno, 1992). 

Pencabutan bulu (defeathering) 

Bulu unggas, setelah melalui 

proses scalding dilakukan pembersihan atau 

pencabutan, segera setelah scalding dengan 

menggunakan mesin pencabut bulu (plucking 

mnachine). Mesin pencabut bulu memiliki 

semacam jari-jari yang berputar sehingga dapat 

mencabut bulu unggas. Tetapi, pencabutan bulu 

bisa juga dengan menggunakan tangan langsung, 

tetapi cara ini kurang praktis (Parry, 1989). 

Pencabutan bulu meliputi pencabutan 

bulu kasar sampe halus dengan menggunakan 

mesin. Untuk tahap selanjutnya proses 
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pencabutan bulu dapat disempurnakan dengan 

proses berikutnya yaitu : 

a. Pining : Pencabutan bulu jarum/kecil/pin 

dengaan menggunakan pinset. 

b. Singeing : yaitu penghilangan bulu-bulu 

halus dengaan dilewatkan diatas api. 

c. Wax picking : yaitu menghilangkan bulu 

halus dalam lilin cair yaang steril pada 

suhu 130oF, namun metode ini biasanya 

dilakukan untuk unggas air.Kalau masih 

ada bulu yang tersisa maka dilakukan 

pencabutan secara manual dengan tangan. 

Proses penanganan  karkas dan non karkas 

Pengeluaran jeroan dilakuakan dengan 

membuat irisan dari kloaka ke postal dada, yang 

dapat dilakukan secara mekanik dan manual, 

dengan catatan bahwa usus tidak terpotong. 

Kemudian dilakukan pemeriksaan post mortem 

yang meliputi pemeriksaan karkas dan jeroan. 

Setelah itu dilakukan penanganan terhadap 
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jeroan. Jeroan yang sudah dikeluarkan dan karkas 

diproses di ruang terpisah dan tidak boleh 

disatukan kembali dengan karkas. 

Penanganan karkas diawali dengan 

pencucian karkas, kemudian pendinginan karkas. 

Pendinginan pertama dilakukan pada suhu 10-15 

oC dan pendinginan kedua pada suhu 0-4 oC, 

setelah itu dilakukan seleksi, yaitu memilih 

kualitas karkas Grade A atau Grade B, kemudian 

dilakukan penimbangan dan pengelompokan 

karkas berdasarkan berat karkas. 

Pengeluaran jerohan (eviscerating) 

Setelah pencabutan bulu atau 

pembersihan bulu, dilakukan pengeluaran jerohan 

yang salah satu caranya adalah sebagai berikut, 

yaitu proses pengeluaran jerohan dimulai dari 

pemisahan tembolok dan trachea serta kelenjar 

minyak bagian ekor kemudian pembukaan 

rongga badan dengan membuat irisan dari kloaka 

ke arah tulang dada. Kloaka dan visera atau 
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jerohan dikeluarkan kemudian dilakukan 

pemisahan organ-organ yaitu hati dan empedu, 

empedu dan jantung. Isi empedal harus 

dikeluarkan, demikian pula empedal dipisahkan 

dari bawah columna vertebralis. Kepala, leher 

dan kaki juga dipisah (Soeparno, 1992). 

Proses Pemotongan Bagian-Bagian Karkas 

Setelah itu dilakukan pemotongan bagian-

bagian karkas (paha atas, paha bawah, dada, 

punggung, sayap, fillet). Setelah pengelompokan 

ukuran (penimbangan), karkas  dimasukkan ke 

ruang Cut Up atau parting untuk diolah menjadi 

produk parting, produk, karkas utuh. Selanjutnya 

digantung pada shackle untuk dilakukan 

boneless. Dari proses boneless didapatkan produk 

paha utuh, BLP, BNP, dada utuh, BLD, BND, 

Fillet, sayap utuh, kerongkong, kulit dan tunggir. 

Produk turunan dari paha utuh adalah 

paha atas (drum stick), paha bawah,BLP, BNP, 

Chicken strip BNP. Produk turunan dari dada 
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utuh adalah BLD,BND, Chicken Strip BND. 

Produk turunan dari sayap adalah sayap utuh, 

Wing Stick, middle wing, tulip, middle wing 

Stick. 

Proses parting dilakukan dengan mesin 

parting. Parting yang dilakukan adalah parting 8 

(2 sayap, 2 drum stick, 2 thigh dan 2 breast), 

parting 9 (2 sayap, 2 drum stick, 2 thigh, 2 breast 

atas dan 1 dada bawah), parting 16 (2 sayap, 2 

drum sick, 6 thigh,6 breast).Proses packaging 

langsung dilakukan di ruang Cut Up. Untuk 

penyimpanan produk yang akan dibekukan 

dilakukan pembungkusan dengan plastik, 

sedangkan untuk produk yang dijual segar 

packing dengan steroform dan plastik. 

Pendinginan sebelum dipasarkan (chilling) 

Chilling adalah proses dalam penanganan 

karkas yang bertujuan untuk memperpanjang 

lama simpan, karena dapat menghambat aktivitas 

bakteri sebelum diolah lebih lanjut atau sebelum 
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sampai ke konsumen (Veerkamp, 1989). 

Chilling pada karkas unggas, biasanya 

menggunakan pendingin dari air, udara, 

karbondioksida dan nitrogen liquid, tetapi yang 

paling sering digunakan adalah chillingdengan air 

dan udara. Temperatur dari pendingin dan 

kerapatan antar produk dengan pendingin sangat 

berpengaruh dalam transfer suhu saat chilling 

Proses pembekuan dan penyimpanan 

Pembekuan dilakukan untuk produk yang 

akan disimpan dalam jangka waktu lama. 

Pembekuan dilakukan dengan Blast Freezer 

bersuhu -350C selama 4 jam. Produk disusun di 

dalam lori dorong dengan rak-rak yang bertingkat 

lalu dimasukkan ke dalam blast freezer. Setelah 4 

jam dalam blast frezeer maka produk akan 

membeku. Selanjutnya dilakukan pengemasan 

sekunder, yaitu dimasukkan kedalam karung 

untuk dimasukkan kedalam Cold storage bersuhu 

-200C . Sistem penyimpanan di dalam Cold 

Storage ini menggunakan sistem FIFO (First in 
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First Out). Hal ini dilakukan untuk mencegah 

penyimpanan yang terlalu lama. 

Untuk produk yang tidak dilakukan 

proses pembekuan atau disimpan sementara 

sebelum didistribusikan, maka dilakukan di 

dalam Ruang pendingin (Chilling) yang bersuhu -

40C.Jika produk yang sudah dibekukan akan 

dijual dalam bentuk segar maka dilakukan 

thawing. Proses thawing ini dilakukan di Ruang 

Cut Up yang bersuhu 100C selama 8-12 jam, 

dengan dibantu penyiraman air agar proses 

thawing lebih cepat. 

Untuk menjaga kualitas produk maka 

dilakukan sanitasi personal dalam proses 

produksi. Proses sanitasi personal ini meliputi 

perlengkapan/pakaian maupun kebersihan 

tangan. Perlengkapan yang digunakan meliputi 

sepatu boot, penutup mulut, hair net (penutup 

kepala), baju, apron jas hujan (khusus 

penyembelih), helm penutup kepala (khusus 

penyemblih), apron dan masker penutup (di 
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ruang Chilling). Pakaian tersebut dibedakan 

untuk personil yang akan masuk ke ruang bersih 

dan ke ruang kotor. Pakaian di ruang kotor 

berwarna biru sedangkan untuk di ruang bersih 

berwarna putih. Personil yang akan masuk 

sebelumnya menggunakan pakaian, hairnet, 

sepatu boot dan masker penutup mulut. 

Selanjutnya melewati ruang gelap dan 

mencelupkan sepatu boot kedalam air yang 

berkhlorin 100ppm. Setelah masuk ke ruang 

produksi, personil mencuci tangan dengan sabun, 

membilasnya dengan air, dan mencelupkan 

tangan kedalam air berkhlorin 50ppm selama 5 

detik. Selama produksi personil akan 

membersihkan tangan setiap 30 menit sekali 

dengan alkohol 70%, air hangat dan air 

berkhlorin 50ppm. 

Sanitasi peralatan dilakukan terhadap 

seluruh eralatan yang digunakan untuk produksi. 

Peralatan tersebut seperti mesin, pisau, 

keranjang, meja, conveyor. Pembersihan ini 
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dilakukan menggunakan air panas 800C 

kemudian dibersihkan dengan air berkhlorin 

100ppm. 

Kontrol terhadap hama dilakukan secara 

rutin. Hama yang umum dan menganggu adalah 

lalat dan tikus. Pengendalian tikus dilakukan 

dengan pemasangan perangkap tikus dan racun 

tikus disekeliling bangunan RPU. Sedangkan 

untuk pengendalian lalat dilakukan pemasangan 

lem lalat pada setiap ruangan, baik di dalam 

ruang produksi maupun diluar bangunan. Selain 

itu juga dilakukan penyemprotan insektisida di 

setiap saluran air di luar gedung maupun 

ditempat- tempat yang diperkirakan menjadi 

tempat perkembangan larva lalat. Untuk 

mencegah masuknya serangga di ruang produksi, 

maka di dalam ruang gelap dipasang ”Insect trap” 

di dekat neon ultraviolet. 
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PEMERIKSAAN POSTMORTEM 

Menurut Badan Standarisasi Nasional 

(1999) pemeriksaan postmortem adalah 

pemeriksaan kesehatan jerohan, kepala dan 

karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh 

petugas pemeriksa berwenang. Pemeriksaan 

hewan setelah dipotong ini bertujuan: (a) 

mengenali kelainan atau abnormalitas pada 

daging, isi dada, dan isi perut, sehingga hanya 

daging yang baik yang akan dijual atau 

dikonsumsi, (b) untuk menjamin bahwa proses 

pemotongan dilakukan dengan baik, (c) 

meneguhkan hasil pemeriksaan postmortem, (d) 

menjamin kualitas dan keamanan daging. 

Pemeriksaan postmortem yang dilakukan di 

Indonesia antara lain adalah pemeriksaan karkas, 

pemeriksaan kepala, pemeriksaan paru-paru, 

jantung, ginjal, hati serta limpa. Jika terdapat 

kondisi abnormal lain pada karkas, organ-organ 

internal atau bagian-bagian karkas lainnya maka 

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keputusan 
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hasil pemeriksaan akan menentukan apakah 

karkas dan bagian-bagian karkas dapat 

dikonsumsi, diproses lebih lanjut atau tidak.  

Keputusan yang diambil sesudah hewan 

diperiksa dagingnya menurut Surat Keputusan 

Menteri Pertanian No.413/Kpts/TN.310/7/1992 

adalah : (1) daging dapat diedarkan untuk 

dikonsumsi, yaitu daging dari hewan yang tidak 

menderita suatu penyakit atau daging hewan 

yang menderita penyakit yang bersifat lokal, (2) 

daging dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan 

syarat sebelum peredaran, (3) daging dapat 

diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat 

selama peredaran dibawah pengawasan petugas 

yang berwenang, (4) daging dilarang dikonsumsi, 

jika dagingnya berasal dari hewan potong yang 

mengandung penyakit berbahaya bagi manusia. 

Daging yang diterima baik tanpa syarat langsung 

diberi cap dan daging yang diterima dengan 

syarat diberi cap setelah syarat-syarat nya 

dipenuhi.  
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Pemeriksaan Kesehatan Karkas 

Pemeriksaan hewan setelah dipotong 

biasanya dilakukan terhadap hasil karkasnya, 

karenanya pemeriksaan kesehatan ini juga 

disebut pemeriksaan kesehatan karkas atau 

pemeriksaan kesehatan daging. Pemeriksaan 

karkas terutama dilakukan terhadap kondisi 

kesehatan daging yang pada waktu masih hidup 

tidak dapat dilihat, misalnya adanya parasit 

daging atau kelainan patologis akibat penyakit 

berbahaya pada daging.  

Pemeriksaan ditujukan pada adanya 

kontaminasi parasit atau adanya penyakit yang 

terlihat secara patologik. Daging sapi atau kerbau 

dapat ditulari parasit misalnya kista cacing pita, 

cacing tambang atau cacing hati. Jika 

penularannya ringan atau hanya sebagian yang 

tertular maka bagian tersebut dapat dibuang dan 

sisanya yang sehat dapat diloloskan. Namun jika 

penularan parasitnya sudah parah maka seluruh 

bagian atau seluruh karkas dapat dinyatakan tidak 
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layak dikonsumsi. Jika karkas terkena penularan 

penyakit tuberkulosis (TBC) atau antraks maka 

seluruh karkas dinyatakan tidak layak dan tidak 

diizinkan untuk diperdagangkan atau dikonsumsi. 

Karkas yang dinyatakan lulus dari 

pemeriksaan kesehatan ditandai dengan cap resmi 

pada sepanjang bagian belakang karkas. Hanya 

karkas dan daging yang memiliki tanda resmi 

tersebut boleh diperdagangkan atau dikonsumsi. 
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HIGIENE, PROSES PENYIMPANAN DAN 

DISTRIBUSI DAGING 

Definisi daging menurut SNI 01-3929-

2008 yaitu daging merupakan bagian otot skeletal 

dari karkas sapi yang aman, layak dan lazim 

dikonsumsi oleh manusia, dapat berupa daging 

segar, daging segar dingin, atau daging beku. 

Daging segar adalah daging yang baru 

disembelih tanpa mengalami perlakuan apapun. 

Daging segar dingin adalah daging yang 

mengalami proses pendinginan setelah 

pemotongan sehingga suhu bagian dalam daging 

0 – 70C. Daging beku adalah daging yang 

mengalami proses pembekuan pada suhu di 

bawah -150C. 

Daging yang dapat diedarkan untuk 

dikonsumsi sebelum diedarkan harus dilayukan 

selama sekurang-kurangnya 8 jam dengan cara 

menggantungkan di dalam ruangan pelayuan 

yang sejuk, cukup ventilasi, terpelihara baik dan 

bersih. Daging yang baik tidak boleh 
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ditambahkan zat yang dapat mengubah warna 

aslinya, dicegah kontak antara daging dengan 

lantai dan dijaga agar daging tidak 

terkontaminasi. Proses penyimpanan daging 

dapat dilakukan dengan proses refrigerasi dan 

penyimpanan beku. 1) Refrigerasi, penyimpanan 

karkas atau daging pada temperatur dingin, 

meskipun dalam waktu yang singkat, diperlukan 

untuk mengurangi kontaminasi atau untuk 

mengendalikan kerusakan dan perkembangan 

mikroorganisme. Kemungkinan kerusakan 

daging atau karkas selama penyimpanan dingin 

dapat diperkecil dengan cara penyimpanan karkas 

dalam bentuk yang belum di potong-potong. 

Penyimpanan daging dingin sebaiknya dibatasi 

dalam waktu yang relatif singkat, karena adanya 

perubahan-perubahan kerusakan yang meningkat 

sesuai dengan lama waktu penyimpanan. 2) 

Penyimpanan beku, pembekuan merupakan 

metode yang sangat baik untuk pengawetan 

daging. Proses pembekuan tidak berpengaruh 

pada sifat kualitatif maupun organoleptik 
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termasuk warna, flavor. Nilai nutrisi daging 

secara relatif tidak mengalami perubahan selama 

pembekuan dari penyimpanan beku dalam jangka 

waktu terbatas. Perubahan kualitas daging beku 

sangat minimal pada temperatur penyimpanan -

180C, sehingga temperatur pembekuan ini 

dipergunakan sebagai dasar penyimpanan beku. 

Menurut Surat Keputusan Menteri 

Pertanian No.413 Tahun 1992 tentang 

Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan 

Daging beserta Hasil Ikutannya, alat transportasi 

harus terbuat dari bahan anti karat, berlantai licin, 

sudut pertemuan antara dinding dan lantai 

melengkung, mudah dibersihkan, dilengkapi alat 

gantung atau kait yang cukup dan lampu 

penerangan serta tidak dibuka selama perjalanan. 

Kendaraan pengangkut daging harus 

memenuhi persyaratan : (1) boks kendaraan 

untuk mengangkut daging harus tertutup, (2) 

lapisan dalam boks pada kendaraan harus terbuat 

dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah 
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korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, 

mudah dirawat serta mempunyai sifat insulasi 

yang baik, (3) boks dilengkapi dengan alat 

pendingin yang dapat mempertahankan suhu 

bagian dalam karkas +70C dan suhu bagian 

dalam jeroan +30C, (4) suhu ruangan dalam boks 

pengangkut daging beku maksimal -180C, (5) 

bagian dalam boks dilengkapi alat penggantung 

karkas, (6) kendaraan pengangkut babi harus 

terpisah dari bagian lain. 

Daging harus dibawa dengan tempat yang 

tertutup. Apabila daging telah dipotong maka 

harus dimasukkan ke tempat yang di dalamnya di 

buat lapisan alumunium atau bahan lain yang 

dibuat sedemikian rupa sehingga mudah 

dibersihkan. Para pembawa daging harus sehat 

dan tidak boleh menderita penyakit menular.  

Tempat penjualan daging dipasar harus 

terpisah dari tempat penjual komoditif lainnya. 

Bangunan permanen dengan lantai kedap air, 

ventilasi cukup, langit-langit tidak mudah lepas 
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bagiannya, dinding tembok dengan permukaan 

licin dan berwarna terang atau terbuat dari 

porselin putih. Daging yang dijual dengan 

menjajakan sekeliling dari rumah ke rumah harus 

ditempatkan didalam wadah tertutup, sedapat 

dapatnya berwarna putih dan tidak berkarat.  

Petugas pemotongan hewan dan 

penanganan daging harus sehat khususnya tidak 

mempunyai luka, tidak mempunyai penyakit dan 

bebas dari penyakit menular yang dinyatakan 

dengan surat keterangan dokter yang diperbarui 

tiap tahun, memelihara kebersihan badan 

khususnya sering melakukan pencucian tangan 

dan tidak merokok selama melakukan tugasnya, 

memelihara kesehatan tempat bekerja, selain 

petugas penanganan hewan potong dan 

penanganan daging, tidak seorang pun 

diperkenankan berada di ruang pemotongan 

hewan dan penanganan daging tanpa seizin 

kepala RPH. 
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