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II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

2.1 Definisi Rumah Potong Hewan (RPH) 

  Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks 

bangunan dengan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong 

hewan bagi konsumsi masyarakat umum dan digunakan sebagai tempat 

memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat serta sebagai 

unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat (SK MENTERI 

PERTANIAN NO.555/KPts/TN.240/9/1986). RPH merupakan tempat yang 

ditunjuk dan diakui untuk mengawasi proses pemotongan hewan/ternak  yang 

akan digunakan untuk konsumsi manusia. 

Fungsi RPH secara umum merupakan fasilitas atau sarana tempat 

berubahnya bentuk sapi menjadi karkas atau daging sapi dan bagian-bagian 

lainnya, serta semua sapi yang dipotong harus dilakukan di RPH. Penyediaan 

daging sapi melalui jasa RPH dilakukan dengan prosedur pemotongan yang benar 

melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem dalam upaya memproduksi 

daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dengan memperhatikan 

kesejahteraan hewan. Adapun fungsi dan syarat RPH telah dijelaskan oleh 

pemerintah dalam  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan 

Ruminansia Dan  Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant). Fungsi RPH 

adalah unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, 

utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:  
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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, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular 

dan zoonosis di daerah asal hewan. 

Proses pembangunan RPH juga harus memenuhi syarat-syarat telah 

dijelaskan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Pemotongan 

Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant), hal itu 

dapat dijelaskan dalam pasal 5, 6,7,8 dan 9.  

Pasal 5 

1) Untuk mendirikan rumah potong wajib memenuhi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis. 

2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan peraturan perundangan. 

3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Lokasi 

b. Sarana pendukung; 

c. Konstruksi dasar dan disain bangunan; 

d. Peralatan. 
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Persyaratan Lokasi 

Pasal 6 

1) Lokasi Rumah Pemotongan Hewan harus sesuai dengan dengan Rencana 

Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang 

Daerah (RDTRD) atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis. 

2) Lokasi Rumah Pemotongan Hewan harus memenuhi persyaratan paling 

kurang sebagai berikut: 

a. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan 

kontaminan lainnya; 

b. Tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan; 

c. Letaknya lebih rendah dari pemukiman; 

d. Mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan 

hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi; 

e. Tidak berada dekat industri logam dan kimia;  

f. Mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan rumah ph; 

g. Terpisah secara fisik dari lokasi kompleks rph babi atau dibatasi dengan 

pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu 

lintas orang, alat dan produk antar rumah potong. 

Persyaratan Sarana Pendukung 

Pasal 7 

RPH harus dilengkapi dengan sarana/prasarana pendukung paling kurang 

meliputi: 

a. Akses jalan yang baik menuju Rumah Potong Hewan yang dapat dilalui 

kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging; 
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b. Sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam 

jumlah cukup, paling kurang 1.000 liter/ekor/hari; 

c. Sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;  

d. Fasilitas penanganan limbah padat dan cair. 

Persyaratan Tata Letak, Disain, dan Konstruksi 

Pasal 8 

1) Kompleks Rumah Pemotongan Hewan harus dipagar, dan harus memiliki 

pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya 

karkas, dan daging 

2) Bangunan dan tata letak dalam kompleks Rumah Pemotongan Hewan paling 

kurang meliputi: 

a. Bangunan utama; 

b. Area penurunan hewan (unloading) sapi dan kandang 

penampungan/kandang istirahat hewan; 

c. Kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif; 

d. Kandang isolasi; 

e. Ruang pelayuan berpendingin (chilling room); 

f. Area pemuatan (loading) karkas/daging; 

g. Kantor administrasi dan kantor dokter hewan; 

h. Kantin dan mushola; 

i. Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi 

(locker)/ruang ganti pakaian; 

j. Kamar mandi dan wc; 

k. Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat 

dimanfaatkan. 
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l. Sarana penanganan limbah;  

m. Rumah jaga. 

3)  Dalam kompleks Rumah Potong Hewan yang menghasilkan produk akhir 

daging segar dingin (chilled) atau beku (frozen) harus dilengkapi dengan: 

a. Ruang pelepasan daging (deboning room) dan pemotongan daging (cutting 

room); 

b. Ruang pengemasan daging (wrapping and packing); 

c. Fasilitas chiller; 

d. Fasilitas freezer dan blast freezer; 

e. Gudang dingin (cold storage). 

3) Rumah Pemotongan Hewaan berorientasi ekspor dilengkapi dengan 

laboratorium sederhana. 

Pasal 9 

1) Bangunan utama Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah 

secara fisik dari daerah bersih. 

2) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area 

pengeluaran darah; 

b. Area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat 

kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada 

dan isi perut); 

c. Ruang untuk kepala dan kaki; 

d. Ruang untuk kulit; dan 

e. Pengeluaran (loading) jeroan. 
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3) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi area untuk: 

a. Pemeriksaan post-mortem; 

b. Penimbangan karkas; 

c. Pengeluaran (loading) karkas/daging 

2.2 Jagal Sapi 

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan tempat memotong hewan atau 

ternak guna memenuhi  kebutuhan masyarakat akan daging sapi. Kegiatan di RPH 

dimulai dari pembelian sapi hidup, proses pemotongan, pengulitan, pelayuan 

sampai menjadi potongan karkas serta hasil ikutannya yang dipasarkan untuk 

memenuhi permintaan konsumen. Kegiatan di RPH paling dominan adalah 

peranan pejagal sebagai konsumen sapi hidup yang tersedia di RPH. Usaha 

pemotongan dan penjualan daging sapi yang dilakukan oleh jagal sapi merupakan 

subsistem kegiatan agribisnis (Suryadi, 2006).  

Jagal adalah konsumen sapi siap potong yang tersedia di RPH, sedangkan 

orang yang bertugas memotong atau menyembelih sapi disebut modin. Jagal 

diartikan sebagai pedagang pemotong yang membeli sapi hidup dari bandar, 

selanjutnya melakukan pemotongan dan hasilnya (karkas) dijual kepada pedagang 

kecil di pasar. Sebelumnya, sapi tersebut dibawa oleh para bandar yang telah 

bekerja sama dengan perusahaan feedlot, kemudian sapi dijual kepada para jagal 

(konsumen sapi) di RPH. Secara tradisional seorang jagal harus mempunyai 

pengalaman dalam memilih sapi yang bagus karena akan menentukan persentase 

karkas yang didapatkan dari sapi yang dibelinya. Penerimaan jagal  diperoleh dari 

hasil produksi daging yang berasal dari karkas dan semua hasil ikutannya berupa 

kulit, tulang paha sampai  kaki, daging kepala, tetelan, jeroan, babat, dan tulang 

kecil (tulang leher, tulang belakang, rusuk sampai ekor). Kriteria penaksiran sapi 
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pada umumnya berdasarkan umur, bobot badan, dan kondisi fisik sapi itu sendiri 

(Siregar, 2003).  

Dalam situasi perdagangan setelah Idul Fitri yang tidak stabil 

menyebabkan harga daging sapi melonjak naik dan membebani masyarakat. Hal 

ini merugikan banyak pihak, bahkan para pedagang melakukan mogok berjualan 

daging sapi. Bagi jagal sapi naiknya harga jual daging sapi karena harga 

pembelian sapi juga meningkat, sedangkan dari sisi permintaan hanya konsumen 

tertentu saja yang akhirya mampu membeli daging sapi secara rutin. Akibat 

fenomena tersebut, beberapa jagal sapi dalam usahanya menjadi tidak 

berkembang bahkan ada yang untuk sementara menutup usahanya (Suryadi, 

2006). 

2.3 Faktor-faktor Pemotongan Sapi 

 Jumlah pemotongan sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Pemerintah 

Kota Bandung yang dilakukan oleh pengusaha jagal dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

A.  Berat Badan Sapi 

Pada saat ternak akan dipotong sebelum memasuki RPH, sapi akan 

ditimbang bobot hidup. Hal itu dilakukan untuk menentukan harga jual sapi 

karena dihitung berdasarkan per kg bobot hidup. Selain itu, penimbangan bobot 

sapi bertujuan untuk menghitung persentase karkas yang dihasilkan setelah sapi 

disembelih. Hasil karkas umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase karkas, 

yaitu perbandingan antara bobot karkas dengan bobot potong dan persentase 

karkas sapi berkisar dari 50% sampai 60% (Soeparno, 2005). Proporsi daging 

mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan bobot badan. Namun pada 

saat sapi telah melewati masa pubertas, peningkatan bobot badan tidak terjadi lagi 
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pertumbuhan tulang maupun daging, selanjutnya pertambahan bobot badan hanya 

merupakan pertumbuhan dan penumpukan jaringan lemak. Setelah masa pubertas 

laju pertumbuhan otot dan tulang akan berbanding terbalik dengan laju 

pertumbuhan lemak (Preston dan Wilis, 1974). Berat badan dan umur sapi akan 

berhubungan dengan keuntungan atau kerugian pejagal setelah sapi dipotong. 

Pejagal akan memilih sapi yang tidak terlalu gemuk tapi umurnya yang masih 

muda, antara 2-2,5 tahun agar mendapatkan persentase karkas yang diinginkan. 

Besarnya penerimaan dari penjualan sapi akan tergantung pada pertambahan 

bobot badan sapi dan harga per kg bobot badan (Siregar, 2003). 

B. Harga Sapi 

Dalam situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dicerminkan dengan 

tidak stabilnya kurs dollar yang menguat terhadap rupiah, menyebabkan harga 

pasar ternak melonjak dengan pesat, khususnya sapi impor. Sapi bakalan yang 

impor dari Australia tentunya harganya berdasakan kurs dollar, hal itu 

mengakibatkan harga sapi juga meningkat.  Demikian pula harga jual daging sapi 

yang mengalami kenaikan, akibat dari mahalnya harga jual sapi dan sempat terjadi 

kelangkaan di beberapa daerah. Bagi jagal, naiknya harga jual daging sapi oleh 

karena harga pembelian sapi juga meningkat, sedangkan dari sisi permintaan 

hanya konsumen tertentu saja yang akhirya mampu membeli daging sapi secara 

rutin. Beberapa jagal sapi dalam usahanya menjadi tidak berkembang bahkan ada 

yang untuk sementara menutup usahanya (Suryadi, 2006). 

Harga sapi lokal tidak terpengaruh terhadap kurs dollar. Namun, dalam 

kenyataannya harga jual sapi lokal tetap lebih mahal dibandingkan harga sapi 

impor. Hal itu dikarenakan, populasi sapi lokal sangat sedikit sekali, sedangkan 

permintaan daging sapi mengalami peningkatan setiap waktunya. Selain itu, biaya 
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produksi yang tinggi, biaya pemeliharaan di tingkat peternak tradisional, dan 

ongkos transportasi pengiriman juga mempengaruhi terhadap mahalnya harga sapi 

lokal. Biasanya sapi lokal yang didatangkan ke RPH Kota Bandung berasal dari 

wilayah sentra produksi sapi lokal, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Harga 

sapi dihitung berdasarkan dari bobot hidup dikalikan dengan harga per kg bobot 

hidup sapi. Harga sapi lokal siap potong berkisar Rp. 44.500 per kg bobot hidup, 

sedangkan sapi impor siap potong relatif lebih murah, yaitu berkisar Rp. 39.500 

per kg bobot hidup, sehingga pada saat bulan Juni-Juli ada kesenjangan harga 

antara sapi impor dan lokal, yakni sebesar Rp. 5.000 per kg bobot hidup.  (Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, 2015).  

C.  Jenis Kelamin  

 Sapi yang tersedia di Rumah Potong Hewan (RPH) terdiri dari sapi dara 

(heifer), Sapi Induk betina (Cow), jantan kebiri (Steer), dan sapi pejantan (Bull). 

Namun, sapi yang tersedia di RPH dan banyak dipotong adalah heifer dan steer. 

Para jagal yang berperan sebagai konsumen sapi potong lebih memilih sapi jantan 

kebiri dibandingkan sapi dara. Hal itu beralasan karena jenis kelamin bisa 

mempengaruhi terhadap karkas yang dihasilkan setelah sapi dipotong dan 

berhubungan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh pejagal.  

Jenis kelamin (sex) mempengaruhi pertumbuhan jaringan dan komposisi 

karkas. Sapi dara (heifer) menyelesaikan fase penggemukan pada bobot yang 

lebih ringan dibandingkan sapi jantan kebiri (steer) dan sapi jantan kebiri 

menyelesaikan fase penggemukan tersebut lebih ringan dibandingkan sapi 

pejantan (bull). Oleh karena itu bobot potong optimal lebih kecil pada sapi dara 

dan lebih besar pada sapi jantan bila dibandingkan dengan sapi kebiri atau 

kastrasi. Penggemukan sapi jantan memerlukan waktu yang lebih lama 
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dibandingkan sapi dara atau sapi kebiri. Sapi jantan mempunyai otot yang lebih 

banyak dan lemak lebih rendah jika dibandingkan sapi dara. Akhirnya, lebih 

banyak yang memilih sapi jantan kebiri karena terletak diantara keduanya, yakni 

waktu yang singkat dan punya jaringan otot yang lebih banyak. Tulang dan 

jaringan ikat (Connective tissue) pada sapi jantan dan kebiri lebih tinggi jika 

dibandingkan sapi dara (Fortin dkk, 1981). Menurut Soeparno (1998), bahwa 

genetik, jenis kelamin dan umur mempengaruhi laju pertumbuhan komposisi 

tubuh yang meliputi distribusi berat dan komposisi kimia serta proporsi komponen 

karkas (otot, tulang dan lemak). Bila proporsi salah satu komponen karkas tinggi 

maka proporsi komponen lainnya akan lebih rendah. 

2.4   Teori Analisis Regresi Berganda 

 Menurut Gujarati (2003), analisis regresi mempelajari ketergantungan satu 

variabel (variabel tidak bebas) pada lebih variabel yang menjelaskan (variabel 

bebas) dengan maksud menaksir atau meramalkan variabel tidak bebas dengan 

asumsi nilai variabel yang menjelaskan telah diketahui. Sudrajat (1984) 

menyatakan analisis regresi yang mempelajari ketergantungan variabel 

(dependent) pada satu variabel (independent) disebut juga analisis regresi 

sederhana. Analisis regresi yang mempelajari ketergantungan variabel 

(dependent) pada lebih dari satu variabel (independent) disebut juga sebagai 

analisis regresi berganda. Bentuk hubungan antara variabel tak bebas dengan 

variabel bebas dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi atau model 

regresi. Model regresi merupakan sebuah persamaan yang menggambarkan pola 

hubungan statistik antara variabel Y dengan variabel X.  

Berdasarkan bentuk kelinieran data, model regresi dapat diklasifikasikan 

menjadi dua macam, yaitu linier dan non-linier. Jika pola data linier digunakan 
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pemodelan linier. Begitu juga sebaliknya, apabila pola data tidak linier maka 

digunakan pemodelan non-linier.  

Model yang dihasilkan oleh regresi linier berganda adalah : 

Y =  + 1 X1 + 2 X2 + …+ n Xn +  

Keterangan: 

Y  : Variabel terikat  

   : Parameter konstanta 

1, … , n : Koefisien regresi 

X1, … , Xn : Variabel bebas  

   : Error 

n  : Banyaknya data  

Model regresi non linier merupakan analisis statistik yang banyak 

digunakan terutama dalam penelitian-penelitian pertanian, diantaranya untuk 

mengetahui hubungan atau pengaruh penggunaan dosis pemupukan terhadap 

produktivitas pertanian (Sudrajat, 1984). Model regresi yang digunakan umumnya 

mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel dependen dengan 

variabel-variabel penjelasnya. Model ini lebih banyak dihasilkan dari pendekatan 

persamaan regresi linier sederhana (untuk 1 variabel bebas dengan 1 variabel 

terikat) dan atau regresi linier berganda (untuk 1 variabel dependen dengan 2 atau 

lebih variabel bebas). Apabila hubungan antara variabel independent dan variabel 

dependen tidak linear, maka regresi dikatakan regresi non linear. Bentuk dari 

hubungan regresi non linear adalah: 

Y =  X1
1

 X2
2

 … Xn
n

 
  
 

Keterangan: 

Y  : Variabel terikat  
   : Parameter konstanta 
1, … , n : Koefisien regresi/slop  
X1, … , Xn : Variabel bebas  
   : error 
n  : Banyaknya data 
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Apabila hubungan fungsi antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas 

Y bersifat non linier, maka dilakukan tansformasi bentuk nonlinier ke bentuk 

linier. Untuk memudahkan pendugaan maka persamaan tersebut diubah menjadi 

bentuk regresi berganda linier dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut 

dan dapat dituliskan sebagai berikut: 

Ln (Y) =  + 1 ln X1 + 2 ln X2 + …+ n ln Xn +  

Keterangan: 

Y  : Variabel terikat  
   : Parameter konstanta 
1, … , n : Koefisien regresi/slop  
X1, … , Xn : Variabel bebas  
   : error 
n  : Banyaknya data 

 Gujarati (2003) dan Supranto (2001) model regresi berganda yang di 

transformasikan ke dalam bentuk logaritma disebut juga model log-linier, selain 

untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebasnya, koefisien regresi juga bisa menyatakan elastisitas. Dalam menghasilkan 

suatu persamaan linier tak bias terbaik, maka syarat yang harus dipenuhi adalah 

asumsi model regresi log-linier (Arief, 1993) sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat masalah autokorelasi pada model. 

2. Sifat homokeditisitas (homocedisticity) atau memiliki ragam yang sama dari 

disturbance terms (ei). 

3. Covariance antara ei dan setiap variabel bebas (Xi) adalah nol.  

4. Tidak terjadi masalah multikolinieritas (multicollinearity) diantara variabel-

variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antar sesamanya. 

 


