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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Letak Geografis Pulau Bali 

Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil 

seluas 5.636,66 km
2
. Bentuk wilayah datar, berombak sampai 

bergelombang terdapat sepanjang pantai pada ketinggian letak 

0-500 meter di atas permukaan laut. Akibat deretan gunung 

yang melintang dari arah Timur kearah Barat, menyebabkan 

angin yang berhembus dari arah Tenggara ke Barat Daya 

menjatuhkan hujan sepanjang dataran sebelah Selatan Pulau 

Bali, sehingga dataran rendah selatan Pulau Bali memiliki 

curah hujan tinggi dengan bulan basah hampir sepanjang 

tahun. Sedangkan di dataran rendah Utara Pulau Bali memiliki 

curah hujan pertahun yang rendah dengan bulan basah yang 

sangat pendek sehingga menjadikan Pulau Bali memiliki iklim 

tropis (BPS, 2016). 

Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali di 

kecamatan Pekutatan, kabupaten Jembrana, Bali merupakan 

balai di Indonesia yang melaksanakan tugas pelestarian, 

pemuliaan serta pembibitan terhadap komiditi ternak Sapi Bali 

unggul secara nasional yang merupakan salah satu ternak 

potensial yang berasal dari pulau Bali, Indonesia. Melihat 

Potensi yang dimiliki Sapi Bali, maka harus diperhatikan dan 

dikembangkan produktivitasnya. Upaya Peningkatan 

produktivitas Sapi Bali dapat dilakukan melalui perbaikan 

faktor lingkungan dan faktor genetiknya. Salah satu cara untuk 

memaksimalkan mutu genetik Sapi Bali yaitu dengan 

dilakukanya program seleksi bibit unggul yang terarah dan 

terkontrol (Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali, 2013). 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Sunda_Kecil
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2.2 Sapi Bali 

Sapi Bali adalah salah satu sumber plasma nutfah 

yang merupakan sapi keturunan Bos sondaicus (Bos Banteng) 

dan berhasil dijinakkan sehingga mengalami perkembangan 

pesat di Pulau Bali. Sapi Bali memiliki peran yang sangat 

penting dalam penyediaan konsumsi daging di Indonesia. Sapi 

Bali merupakan salah satu plasma nutfah nasional yang perlu 

dipertahankan kelestariannya (Hardjosubroto, 1994). Sesuai 

dengan namanya, dapat dikatakan bahwa Sapi Bali di 

Indonesia hampir semuanya bermula dari Sapi Bali yang ada 

di pulau Bali dan hasil pembuktian lanjutan menunjukkan 

bahwa Sapi Bali yang berada di pulau Bali adalah yang paling 

murni (Namikawa dan Widodo, 1978; Namikawa, Matsuda, 

Kondo, Pangestu and Martojo, 1980). 

Sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia, dengan 

beberapa keunggulan diantaranya daya adaptasi terhadap 

lingkungan tropis dan fertilitas tinggi, efisien dalam 

memanfaatkan hijauan yang berkualitas rendah persentase 

karkas baik serta angka kelahiran bisa mencapai 80% (Tanari, 

2002). Sapi Bali merupakan sapi yang paling banyak 

dipelihara pada peternakan kecil karena fertilitasnya baik dan 

angka kematian yang rendah (Purwantara et al, 2012). Sapi 

Bali memiliki keunggulan karakteristik seperti fertilitas tinggi, 

lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik, 

cepat beradaptasi apabila dihadapkan dengan lingkungan yang 

baru, cepat berkembangbiak, dan kandungan lemak karkas 

rendah (Harjosubroto, 1994). Beberapa kekurangan pada Sapi 

Bali yaitu pertumbuhannya lambat, peka terhadap penyakit 

Jembrana, penyakit ingusan (malignant catarrhal fever) dan 

Bali ziekte (Darmadja, 1980; Hardjosubroto, 1994). 
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2.3 Karakteristik Sapi Bali 

Karakteristik yang harus dipenuhi dari Sapi Bali murni 

adalah warna putih pada bagian belakang paha, pinggiran bibir 

atas, dan pada kaki bawah mulai tarsus dan carpus sampai 

batas pinggir atas kuku, rambut pada ujung ekor hitam, rambut 

pada bagian tengah telinga putih, terdapat garis belut pada 

punggung, bentuk tanduk jantan yang jalannya pertumbuhan 

tanduk mula-mula keluar dari dasar sedikit lalu membengkok 

ke atas dan pada ujung tanduk tersebut membengkok keluar, 

dan tanduk berwarna hitam (Hardjosubroto, 1994). Sapi Bali 

memiliki potensi genetik untuk dikembangkan sebagai sapi 

penghasil produksi daging. Bos bibos banteng saat ini telah 

disilangkan dengan semua jenis sapi di Indonesia, setelah 

mengalami persilangan dengan bangsa sapi lain seperti sapi 

Hissar dan Ongole. Sapi Bali merupakan salah satu jenis sapi 

lokal Indonesia yang berasal dari pulau Bali yang sekarang 

telah menyebar hampir ke seluruh penjuru Indonesia bahkan 

sampai luar negeri seperti Malaysia, Filipina, dan Australia 

(Oka, 2010).  

 

2.4 Karakteristik Kualitatif 

Sapi Bali jantan mempunyai warna kulit kehitaman 

dengan lutut ke bawah berwarna putih, pantat putih berbentuk 

setengah bulan dan ujung ekor hitam. Tanduk Sapi Bali jantan 

mengarah ke tengah dan berwarna hitam dan bentuk kepala 

lebar dengan leher yang kuat (BSN, 2015). Warna bulu pada 

Sapi Bali berubah sesuai usia dan jenis kelaminnya, sehingga 

termasuk hewan dimorphism-sex. Pada saat masih pedet, bulu 

badannya berwarna sawo matang sampai kemerahan, setelah 

dewasa Sapi Bali jantan berwarna lebih gelap bila 

dibandingkan dengan Sapi Bali betina. Warna bulu Sapi Bali 
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jantan biasanya berubah dari merah bata menjadi cokelat tua 

atau hitam setelah sapi itu mencapai dewasa kelamin sejak 

umur 1,5 tahun dan menjadi hitam mulus pada umur 3 tahun. 

Kaki di bawah persendian karpal dan tarsal berwarna putih. 

Kulit berwarna putih juga ditemukan pada bagian pantatnya 

dan pada paha bagian dalam kulit berwarna putih tersebut 

berbentuk oval. Warna bulu putih juga dijumpai pada bibir 

atas/bawah, ujung ekor dan tepi daun telinga. Bulu Sapi Bali 

dapat dikatakan bagus (halus) pendek-pendek dan mengkilap 

dan pada punggungnya terdapat bulu hitam membentuk garis 

memanjang seperti belut dari gumba hingga pangkal ekor. 

Kepala Sapi Bali agak pendek dengan dahi datar. Bagian 

badan Sapi Bali memiliki ukuran yang sedang dengan bentuk 

memanjang, padat dengan data yang dalam serta tidak 

berpunuk dan seolah tidak bergelambir. Kaki Sapi Bali 

memiliki postur yang ramping dan agak pendek seperti kerbau. 

Untuk bagian tanduk Sapi Bali jantan agak keluar bagian 

kepala dan menyamping (Balai Pembibitan Ternak Unggul 

Sapi Bali, 2013). 

 Performans suatu individu ternak yang tampak dari 

luar disebut sebagai fenotip dari individu tersebut. Fenotip 

individu dapat dibedakan berdasarkan atas sifat kualitatif 

(tidak terukur) dan kuantitatif (terukur) (Trifena, Budisastria, 

dan Hartatik, 2011). Menurut Hartati dkk (2009), sifat 

kualitatif dari karakeristik eksterior yang diamati meliputi 

warna tubuh, warna pantat, warna kaki, garis punggung, 

bentuk tanduk, warna moncong dan tracak. 
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Gambar 2.  (A) Bibit Sapi Bali jantan dewasa, (B) 

Bentuk tanduk Sapi Bali jantan dan (C) 

warna rambut Sapi Bali jantan. 

2.5  Statistik Vital 

Parameter tubuh adalah nilai-nilai yang diukur pada 

bagian tubuh ternak sapi, antara lain ukuran kepala, tinggi, 

panjang, lebar, dalam dan lingkar. Indikator penilaian 

produktivitas dapat dilihat berdasarkan parameter tubuh ternak 

tersebut. Parameter tubuh yang sering digunakan dalam 

menilai produktivitas antara lain lingkar dada, tinggi badan 

dan panjang badan (Jaelani, Djaya, dan Yanti, 2013). Menurut 

Zurahman dan Enos (2011), pemerintah telah menetapkan 
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panjang badan, tinggi badan (tinggi pundak atau tinggi gumba) 

dan lingkar dada sebagai ukuran statistik vital yang dijadikan 

sebagai kriteria pemilihan bibit sapi potong di Indonesia. 

Tabel 1.  Persyaratan minimum kuantitatif bibit Sapi Bali 

jantan (BSN, 2015) 

Umur 

(Bulan) 
Parameter Satuan 

Kelas 

I II III 

18 - 24 

Tinggi Pundak cm 115 110 105 

Panjang Badan cm 125 120 119 

Lingkar Dada cm 155 147 142 

Sumber: BSN, 2015 

 Menurut data penelitian yang disampaikan Chadijah 

(2012), yang telah melakukan uji performans pada 61 sampel 

ternak Sapi Bali jantan dengan umur 1-2 tahun (18 – 24 bulan) 

di Balai Pembibitan Ternak Unggul, Sapi Bali jantan telah 

memperoleh data statistik vital, 1) Lingkar dada terendah 128 

cm dan 193 cm tertinggi dengan rataan 157 cm; 2) Panjang 

badan terendah 105 cm dan 147 cm tertinggi dengan rataan 

123 cm; dan 3) Tinggi Pundak 104 cm dan 132 cm tertinggi 

dengan rataan 118 cm. 

 

2.6 Bobot Badan 

 Bobot badan ternak memiliki peranan yang sangat 

penting dalam manajemen pemeliharaan dan peningkatan 

prouduktifitas ternak, antara lain untuk menduga produksi 

daging dan persentase karkas yang dihasilkan, harga jual, 

pemilihan bibit, kebutuhan pakan dan pemberian dosis obat 

yang tepat. Pasambe, Sariubang dan Nurhayu (2006) 

menyatakan bahwa masih banyak peternak yang memberikan 

pakan tidak mempertimbangkan jumlah kebutuhan 
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berdasarkan bobot badan. Kurangnya pengetahuan peternak 

tentang cara penentuan jumlah pakan serta penentuan harga 

jual yang tidak lepas dari pengaruh bobot badan dan minimnya 

fasilitas untuk mengetahui bobot badan yang tepat menjadi 

salah satu alasan. Memperoleh bobot badan sapi hanya dapat 

diketahui secara tepat melalui cara penimbangan 

menggunakan alat timbang, namun dalam situasi dan kondisi 

tertentu, terutama pada kondisi peternakan rakyat, tidak 

tersedia timbangan karena harganya yang cukup mahal dan 

tidak praktis terutama di daerah pedesaan dengan keadaan 

topografi yang sulit dijangkau dengan alat transportasi, 

sehingga dibutuhkan cara lain yang dianggap praktis untuk 

mengestimasi bobot badan seekor ternak. (Zurahmah dan 

Enos, 2011). Bobot badan dan ukuran tubuh dapat dijadikan 

parameter seleksi yang dapat digunakan untuk melakukan 

evaluasi produksi sapi, Karnaen dan Arifin (2007) menyatakan 

bahwa bobot lahir dan bobot sapih dapat dijadikan parameter 

untuk karakter produksi sapi serta melalui penampilan 

beberapa ukuran tubuh. 

 

2.7 Korelasi Bobot Badan dengan Statistik Vital 

 Korelasi merupakan hubungan (keeratan) antara dua 

variabel atau lebih yang dianalisis dengan analisis korelasi 

untuk mengetahui kuatnya hubungan antara dua variabel aau 

lebih. Pedoman untuk interprestasi terhadap koofesien korelasi 

adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2007): 

a)  0,00 – 0,199 : Korelasi sangat rendah 

b)  0,20 – 0,399 : Korelasi rendah 

c)  0,40 – 0,599 : Korelasi sedang 

d)  0,60 – 0,799 : Korelasi kuat 
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e)  0,80 – 1,000 : Korelasi sangat kuat 

Korelasi merupakan pengukuran statistik kovarian 

atau asosiasi antara dua variabel. Korelasi menunjukkan 

kekuatan (strength) hubungan linier dan arah hubungan dua 

variabel acak. Jika korelasi positif, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan searah, artinya jika nilai variabel X 

semakin naik, maka nilai variabel Y akan mempunyai nilai 

yang meningkat pula. Sebaliknya, jika korelasi negatif, maka 

kedua variabel mempunyai hubungan terbalik yang artinya, 

jika nilai variabel X naik, maka nilai variabel Y akan 

menurun. Penetapan bobot badan, panjang badan, tinggi badan 

dan lingkar dada sebagai ukuran statistik vital yang dapat 

digunakan untuk kriteria pemilihan atau seleksi bibit sapi 

potong di Indonesia karena terdapat keeratan hubungan 

dengan produksi ternak yang dapat digunakan untuk menduga 

bobot badan ternak (Zurahmah dan Enos, 2011). 

Nurgiartiningsih (2011) menyatakan bahwa analisis korelasi 

bobot badan dan statistik vital (panjang badan, tinggi badan 

dan lingkar dada) pada Sapi Madura umur 5 bulan untuk 

lingkar dada tergolong tinggi dengan nilai sebesar 0,685, 

korelasi bobot badan dengan panjang badan adalah 0,0464 

masuk kategori sedang dan korelasi bobot badan dengan tinggi 

badan tergolong rendah dengan nilai 0,151. Lingkar dada 

merupakan estimator bobot badan yang lebih akurat 

dibandingkan panjang badan dan tinggi badan. Korelasi antara 

ukuran tubuh Sapi Madura umur 5 bulan cenderung tinggi 

berkisar antara 0,629 – 0,663. 


