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RINGKASAN 

 

Sapi Bali merupakan salah satu komoditas ternak 

penghasil daging yang berperan penting dalam upaya 

memenuhi kebutuhan daging nasional. Sapi Bali adalah sapi 

asli Indonesia yang memiliki banyak keunggulan seperti 

kemampuan adaptasi yang baik pada lingkungan yang panas 

dan performanya baik walaupun diberikan pakan yang 

berkualitas rendah. Peternak sapi Bali di Indonesia masih 

banyak yang belum menerapkan manajemen pemeliharaan 

dengan benar sehingga berdampak penurunan produktivitas 

sapi Bali. Sapi Bali pejantan unggul sangat berperan penting 

sebagai bibit yang diharapkan mampu menghasilkan 

keturunan yang unggul. Untuk menghasilkan keturunan yang 

unggul maka dilakukan proses seleksi yang memenuhi standar. 

Sapi Bali pejantan unggul dapat dilihat dari ukuran bobot 

badan, ukuran statistik vital (lingkar dada, panjang badan, 

tinggi badan) dan produksi semen seperti yang telah diatur 

dalam Badan Standardisasi Nasional Indonesia tentang 

persyaratan bibit sapi Bali. 
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Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan 

Mei 2017 di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, 

Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai 

korelasi antara Bobot badan dan statistik vital (lingkar dada, 

panjang badan, tinggi badan) serta lingkar skrotum sapi Bali 

jantan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

tentang korelasi antara bobot badan dengan statistik vital dan 

lingkar skrotum pada sapi Bali jantan. Jumlah sapi Bali jantan 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 46 ekor yang 

dikelompokkan dalam tiga kelompok umur yakni umur 2-3 

tahun, >3-4 tahun dan >4-8 tahun. Penentuan umur ternak 

diperoleh dari data recording. Metode penelitian dilakukan 

dengan penimbangan dan pengukuran langsung untuk 

mengetahui bobot badan, statistik vital dan lingkar skrotum 

sapi Bali. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bobot badan sebagai variabel terikat (Y) dan statistik vital atau 

lingkar skrotum sebagai variabel bebas (X). Data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji korelasi dan 

diuji menggunakan uji t untuk mengetahui derajat hubungan 

antar variabel, selanjutnya dilakukan uji koefisien determinan 

untuk mengetahui persentase pengaruh antar variabel. 

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa bobot badan 

dengan lingkar dada pada sapi Bali memiliki korelasi yang 

sangat signifikan (P<0,01) disemua kelompok umur dengan 

nilai koefisien korelasi tertinggi sebesar 0,912 yang terdapat 

pada sapi Bali kelompok I. Model persamaan regresi terbaik 

lingkar dada yaitu Y = -241+3,5X dengan R2 83,15% 

kelompok umur I (2-3tahun). Bobot badan dengan panjang 

badan memiliki nilai korelasi yang signifikan (P<0,05) pada 

kelompok umur I dan kelompok umur III (>4-8 tahun) dengan 

nilai koefisien korelasi secara berurutan sebesar 0,771 dan 
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0,544, sedangkan pada kelompok umur II (>3-4 tahun) tidak 

memiliki korelasi yang signifikan (P>0,05). Persamaan regresi 

terbaik pada panjang badan yaitu Y = -841+9,70X dengan R2 

59,49% yang diperoleh dari kelompok umur I. Bobot badan 

dan tinggi badan memiliki nilai korelasi yang signifikan 

(P<0,05) pada seluruh kelompok umur dengan nilai koefisien 

korelasi tertinggi sebesar 0,712. Persamaan regresi yang paling 

baik pada tinggi badan terhadap bobot badan terdapat pada 

kelompok umur 2-3 tahun yaitu Y = -96+3,99X dengan R2 

50,73%. Nilai korelasi antara bobot badan dan lingkar skrotum 

yang sangat signifikan (P<0,01) terdapat pada kelompok umur 

2-3 tahun dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,885, 

sedangkan pada kelompok umur >3-4 tahun memiliki nilai 

korelasi yang signifikan (P<0,05) dan kelompok umur >4-8 

tahun memiliki nilai korelasi yang tidak signifikan (P>0,05). 

Persamaan regresi antara lingkar skrotum dengan bobot badan 

yang paling baik terdapat pada kelompok I (2-3 tahun) yaitu 

Y=11,66+0,04X dengan R2  78,40. Disimpulkan bahwa 

terdapat korelasi yang positif antara bobot badan lingkar dada, 

panjang badan, tinggi badan serta lingkar skrotum sapi Bali 

jantan pada seluruh kelompok umur. Kelompok sapi Bali 

jantan umur 2-3 tahun memiliki nilai korelasi bobot badan, 

lingkar dada, panjang badan, tinggi badan dan lingkar skrotum 

yang lebih tinggi dibanding sapi Bali jantan umur >3-4 tahun 

dan >4-8 tahun. 
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