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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia masih membutuhkan peningkatan produksi 

sapi potong seiring dengan tingginya angka pertumbuhan 

penduduk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat serta semakin tingginya kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya kebutuhan protein hewani. Proyeksi 

besarnya kebutuhan daging sapi pada tahun 2015 mencapai 

2,40 kg/kapita/tahun, untuk tahun 2016 diproyeksikan hingga 

2,41 kg/kapita/tahun, sedangkan tahun 2017 diproyeksikan 

meningkat sebesar 2,43kg/kapita/tahun (Anonimous, 2015). 

Kemampuan penyediaan daging sapi tumbuh lebih rendah dari 

pada angka permintaan yang mengakibatkan impor bakalan 

dan daging terus mengalami peningkatan. Produksi daging 

Indonesia ditahun 2015 mencapai 506.661 ton dan baru 

mengalami peningkatan besar pada tahun 2016 yang mencapai 

524.109 ton (BPS, 2016). 

 Indonesia memiliki sumber plasma nutfah ternak yang 

sangat berpotensi untuk dikembangkan guna memenuhi 

kebutuhan daging yang terus meningkat. Keberadaan plasma 

nutfah ternak di Indonesia berupa sapi potong lokal, harus 

terus dipertahankan kelestariannya serta diusahakan secara 

produktif (Hakim, Ciptadi dan Nurgiartiningsih, 2010). Salah 

satu plasma nutfah ternak adalah Sapi Bali yang merupakan 

sapi potong asli Indonesia dan merupakan hasil domestikasi 

dari Banteng (Bos-bibos banteng) (Hardjosubroto, 1994). Sapi 

Bali dikenal juga dengan nama Balinese cow yang disebut juga 

dengan nama Bibos javanicus. Berdasarkan hubungan silsilah 

famili Bovidae, kedudukan Sapi Bali diklasifikasikan ke dalam 
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subgenus Bibovine yang termasuk genus bos. Berdasarkan 

data BPS (2016), populasi ternak sapi potong di Indonesia 

tahun 2015 berjumlah 15.419.718 ekor dan pada tahun 2016 

populasinya sedikit meningkat pada angka 16.092.561 ekor. 

Provinsi Bali menjadi salah satu penyumbang swasembada 

daging nasional dengan populasi 559.517 ekor Sapi Bali pada 

tahun 2016. 

Sapi Bali memegang peranan penting sebagai sumber 

daging dalam negeri. Pada berbagai lingkungan pemeliharaan 

di Indonesia, Sapi Bali memperlihatkan kemampuannya untuk 

berkembangbiak dengan baik yang disebabkan beberapa 

keunggulan yang dimiliki Sapi Bali. Keunggulan Sapi Bali 

apabila dibandingkan dengan sapi lain yaitu, memiliki daya 

adaptasi sangat tinggi terhadap lingkungan yang kurang baik 

seperti dapat memanfaatkan pakan dengan kualitas rendah, 

mempunyai fertilitas yang tinggi serta conception rate yang 

sangat baik, persentase karkas yang tinggi yaitu 52-57,7%, 

memiliki daging berkualitas baik dengan kadar lemak rendah 

(kurang lebih 4%) dan tahan terhadap parasit internal dan 

eksternal. Sapi Bali merupakan sapi yang paling banyak 

dipelihara pada peternakan kecil karena fertilitasnya baik dan 

angka kematian yang rendah (Purwantara, Noor, Anderson and 

Rodriguez, 2012). 

Karakterisasi merupakan kegiatan identifikasi sifat-sifat 

penting untuk mengetahui ciri dari rumpun yang bersangkutan 

dan menjadi langkah penting untuk mengelola mutu genetik 

ternak secara baik. Karakteristik fenotip merupakan 

penampilan suatu individu yang tampak dari luar, yang dapat 

dibedakan berdasarkan atas sifat kualitatif dan kuantitatif. 

Radacsi (2008) menyatakan warna adalah sifat penting dalam 

membentuk karakteristik rumpun dan digunakan sejak 
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domestikasi sebagai alat untuk membentuk rumpun dan 

kegiatan seleksi. Sapi Bali jantan memiliki ciri spesifik badan 

berwarna kehitaman, lutut kebawah berwarna putih, pantat 

berwarna putih berbentuk setengah bulan dan ujung ekor 

hitam. Tanduk tumbuh baik mengarah ketengah dan berwarna 

hitam. Bentuk kepala lebar dengan leher kompak dan kuat 

(BSN, 2015). Pengetahuan tentang variasi bentuk tanduk dan 

warna bulu dapat membantu untuk memahami sejarah 

rumpun, demografi dan karakter genetiknya. 

Statistik vital merupakan ukuran tubuh yang 

menunjukkan performans ternak sebagai penentuan seleksi 

dan juga dapat digunakan untuk menduga bobot badan. 

Pemerintah telah menetapkan 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. Karakteristik Sapi Bali 

diperoleh dengan metode pengukuran tinggi pundak, panjang 

badan dan lingkar dada yang telah diatur dalam SNI 2015 

tentang Bibit Sapi Bali. Karakteristik kualitatif dan kuantitatif 

adalah dasar program peningkatan mutu genetik Sapi Bali. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengembangkan 

potensi Sapi Bali perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

karakteristik Sapi Bali jantan umur 205 hari dan 365 hari. Pada 

umur ini mempunyai angka pewarisan sifat yang tinggi 

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pemilihan bibit untuk 

peningkatan performans yang mengarah pada SNI Sapi Bali. 

Korelasi statistik vital dan bobot badan dapat membantu 

manajemen pemeliharaan Sapi Bali jantan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Peningkatan produksi peternakan sapi potong dapat 

dilakukan dengan melakukan seleksi genetik untuk penentuan 

bibit unggul, sehingga perlu dilakukan pemilihan bibit sapi 

agar mampu menghasilkan produksi yang optimal. 

Permasalahan dalam penelitian: 

1. Bagaimana karakteristik kuantitatif (bobot badan, lingkar 

dada, tinggi badan dan panjang badan) serta karakteristik 

kualitatif (warna rambut, bentuk tanduk dan penyimpangan 

fenotip) Sapi Bali jantan pada umur 205 dan 365 hari? 

2. Bagaimana korelasi antara statistik vital dan bobot badan 

Sapi Bali jantan umur 205 hari dan 365 hari berdasarkan 

lingkar dada, tinggi badan dan panjang badan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisa karakteristik fenotip 

berdasarkan karakteristik kualitatif ternak dan karakteristik 

kuantitatif pada statistik vital Sapi Bali jantan umur 205 

hari dan 365 hari.  

2. Mengetahui korelasi antara statistik vital dan bobot badan 

pada Sapi Bali jantan umur 205 hari dan 365 hari. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi karakteristik fenotip Sapi Bali 

jantan yang meliputi karakteristik kualitatif yang sesuai 

dengan kemurnian genetik serta karakteristik kuantitatif 

berdasarkan statistik vital untuk menentukan seleksi bibit 

serta evaluasi performans Sapi Bali jantan. 



5 

 

2. Penelitian ini dapat digunakan untuk acuan pendugaan 

bobot badan dengan menggunakan statistik vital Sapi Bali 

jantan dalam manajemen pemeliharaan.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Sapi Bali (Bos sondaicus) merupakan salah satu sapi 

potong asli Indonesia hasil domestikasi dari banteng (Bos-

bibos banteng) dan memiliki potensi besar untuk mensuplai 

kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Indonesia 

(Hardjosubroto, 1994). Sapi Bali terkenal karena keunikan dan 

keunggulannya dibanding dengan sapi jenis lain, diantaranya 

reproduksi sangat baik, cepat beranak, mudah beradaptasi 

dengan lingkungan yang sangat ekstrim, tahan terhadap 

penyakit, dapat hidup di lahan kritis, memiliki daya cerna yang 

baik terhadap pakan yang memiliki kualitas buruk dan 

persentase karkas yang tinggi.  

Tingkat keberhasilan dalam usaha perkembangbiakan 

dapat dilihat berdasarkan nilai performans dan 

produktifitasnya serta manajemen pemeliharaan ternak. 

Performans bibit Sapi Bali jantan dapat dilihat dengan 

melakukan pengukuran dan pengamatan karakteristik fenotip 

yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Pengelompokan ternak pada umur 205 dan 365 hari 

diharapkan mampu memperlihatkan pewarisan sifat fenotip 

yang diturunkan kepada anak, sehingga dapat dijadikan 

kontrol peningkatan performans bibit Sapi Bali jantan. 

Performans Sapi Bali dipengaruhi oleh karakteristik kuantitatif 

yang meliputi bobot badan, tinggi badan, panjang badan dan 

lingkar dada dari karakteristik kualitatif yaitu dilihat dari ciri 

Sapi Bali. Karakteristik fenotip merupakan penampilan suatu 

individu yang nampak dari luar. Fenotip atau performans 
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produksi seekor ternak dipengaruhi oleh faktor genetik 

(bangsa, umur, jenis kelamin dan hormon) dan faktor 

lingkungan (pakan, suhu lingkungan dan penyakit (Hartati, 

Sumadi, Subadriyo dan Hartatik, 2009). Pengaruh dari faktor 

genetik tersebut secara bersama-sama dengan pengaruh 

lingkungannya, menentukan fenotip dari individu. 

Bobot badan memegang peran penting dalam usaha 

ternak pada manajemen pemeliharaan, karena dapat digunakan 

sebagai acuan pemberian pakan maupun pemberian dosis obat. 

Statistik vital selain digunakan untuk melakukan evaluasi 

performans ternak dapat digunakan untuk menduga bobot 

badan ternak, sehingga mempermudah peternak untuk 

manajemen pemeliharaan ternak sapi potong. Kerangka pikir 

penelitian disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat perbedaan karakteristik kualitatif dan kuantitatif 

Sapi Bali jantan berdasarkan kelompok tahun kelahiran. 

2. Terdapat korelasi positif antara statistik vital dan bobot 

badan Sapi Bali jantan umur 205 dan 365 hari. 

 


