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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi Bali merupakan salah satu sapi lokal Indonesia 

yang berasal dari keturunan banteng (Bos Javanicus). Sapi 

Bali termasuk salah satu komoditas ternak potong penghasil 

daging yang memiliki banyak keunggulan. Keunggulan sapi 

Bali diantaranya yaitu mampu beradaptasi dengan baik 

terhadap lingkungan, memiliki sifat reproduksi yang baik 

sehingga dapat menghasilkan pedet setiap tahun, persentase 

karkas yang cukup tinggi dan mampu bertahan hidup pada 

lingkungan yang memiliki jumlah pakan terbatas. Keunggulan 

sapi Bali tersebut menarik minat masyarakat Indonesia untuk 

memelihara sapi Bali karena dianggap menguntungkan.  

Jumlah konsumsi daging masyarakat Indonesia 

meningkat setiap tahun yang terlihat dari jumlah konsumsi 

daging per kapita tahun 2015 sebesar 6,413 kg dan meningkat 

pada tahun 2016 sebesar 6,778 kg, atau meningkat sebesar 

5,69 %. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk Indonesia 

semakin bertambah dan masyarakat mulai menyadari 

pentingnya mengkonsumsi protein hewani (Nuryadi dan 

Wahyuningsih, 2011). Peningkatan jumlah konsumsi daging  

masyarakat Indonesia belum mampu dipenuhi oleh produksi 

daging dalam negeri sehingga pemerintah masih terus 

mengimpor daging dari negara lain. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, pemerintah mengamanatkan agar 

masyarakat Indonesia sebanyak mungkin menyelenggarakan 

budidaya ternak. Hal tersebut sebagai upaya untuk 
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meningkatkan populasi sapi potong dan produtivitas ternak 

sehingga program swasembada daging nasional dapat tercapai. 

Salah satu masalah utama dalam pemeliharaan sapi Bali 

di masyarakat yaitu terbatasnya jumlah pejantan unggul. Hal 

ini karena peternak tidak mengetahui bagaimana kriteria 

seleksi bibit unggul sapi Bali, di samping itu pemerintah juga 

kurang melakukan pengawasan terhadap pengeluaran sapi-sapi 

jantan yang berkualitas baik sehingga peternak lebih memilih 

menjual sapi jantan unggul karena harganya lebih tinggi. Hal 

ini akan berdampak pada penurunan genetik ternak sapi Bali di 

masa depan karena akan semakin terbatas jumlah sapi jantan 

unggul yang akan mengawini sapi betina produktiv. Sistem 

pemeliharaan sapi Bali di peternakan rakyat pada umumnya 

masih dilakukan secara tradisional, peternak belum melakukan 

proses seleksi bibit dan belum menerapkan program 

pencatatan (recording) sehingga sering terjadi kawin sedarah 

(inbreeding) yang berdampak pada penurunan kualitas genetik 

ternak. 

Seleksi bibit sapi jantan unggul merupakan salah satu 

kunci keberhasilan dalam usaha pengembangan sapi Bali. 

Proses seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit sapi unggul 

yang kemudian akan mewariskan sifat unggul pada 

keturunannya. Kriteria seleksi sapi Bali jantan unggul 

ditentukan berdasarkan bobot badan, ukuran statistik vital 

(lingkar dada, panjang badan, tinggi badan), dan ukuran 

lingkar skrotum. Bobot badan menunjukkan produktivitas 

ternak sapi yang dapat diprediksi dari ukuran lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi badan. Seleksi sapi jantan melalui 

sifat reproduksi dapat dilakukan dengan melihat ukuran 

lingkar skrotum. Skrotum menggambarkan ukuran dari testis 

yang merupakan organ reproduksi sapi jantan yang berfungsi 
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menghasilkan sel spermatozoa dan hormon testosteron. 

Semakin besar ukuran lingkar skrotum maka semakin besar 

ukuran testis. Ukuran testis menunjukkan banyaknya jaringan 

atau tubuli seminiferi yang berfungsi untuk memproduksi sel 

spermatozoa (Kuswahyuni, 2009). Berdasarkan kajian tersebut 

maka dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara 

bobot badan, statistik vital dan lingkar skrotum pada sapi Bali 

dengan menggunakan koefisien korelasi dan regresi linear 

sehingga dapat digunakan sebagai salah satu kriteria seleksi 

sapi jantan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana hubungan antara bobot badan dengan statistik vital 

(lingkar dada, panjang badan, tinggi badan) serta lingkar 

skrotum pada sapi Bali jantan. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan antara bobot badan, stastistik vital 

(lingkar dada, tinggi badan,dan panjang badan) serta lingkar 

skrotum pada sapi Bali pejantan di Balai Besar Inseminasi 

Buatan Singosari. 

1.4 Kegunaan 

Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber 

pengetahuan bagi peternak sapi Bali dalam mencari kriteria 

sapi pejantan unggul yang diamati dari bentuk tubuh sapi 

secara visual. Bibit sapi pejantan yang baik dapat dinilai dari 

pertumbuhan bobot badan, ukuran statistik vital (lingkar dada, 

panjang badan, dan tinggi badan) serta lingkar skrotum. 
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Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.5 Kerangka Pikir 

Sapi Bali merupakan salah satu ternak penghasil daging 

yang memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan 

daging nasional. Sapi Bali memiliki banyak keunggulan 

sehingga peternak di masyarakat banyak yang memelihara 

jenis sapi Bali. Hal ini berdampak baik di masa depan karena 

akan meningkatkan produksi daging dalam negeri terutama 

daging sapi, tetapi hal ini juga dapat berdampak buruk pada 

kualitas genetik sapi Bali apabila peternak di masyarakat tidak 

memperhatikan proses seleksi bibit sapi Bali terutama bibit 

pejanan unggul.  

 Proses seleksi bibit jantan unggul merupakan salah satu 

aspek penting dalam manajemen pemeliharaan. Hal ini 

bertujuan agar ternak yang dihasilkan berkualitas baik dan 

produktivitasnya maksimal. Pada dasarnya sapi jantan 

dijadikan sebagai bibit yang diharapkan mampu menghasilkan 

keturunan yang unggul. Untuk menghasilkan keturunan yang 

unggul maka dilakukan proses seleksi bibit sapi Bali jantan 

berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan 

pemerintah. Kriteria sapi Bali jantan unggul berdadarkan 

ketetapan Standar Nasional Indonesia dapat dilihat dari ukuran 

statistik vital (lingkar dada, panjang badan, tinggi badan) dan 

ukuran lingkar skrotum.  

Statistik vital adalah ukuran tubuh ternak yang dapat 

digunakan untuk memprediksi bobot badan seekor ternak sapi. 

Statistik vital pada sapi meliputi lingkar dada, panjang badan, 

dan tinggi badan (Anonimus, 2015). Ukuran statistik vital 

pada sapi Bali jantan berhubungan dengan produktivitas yang 
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dapat dilihat dari bobot badan dan ukuran lingkar skrotum. 

Ukuran skrotum merupakan salah satu syarat dalam 

menyeleksi kriteria sapi jantan unggul karena skrotum 

menggambarkan ukuran dari testis. Testis merupakan organ 

reproduksi sapi jantan yang berfungsi menghasilkan sel 

spermatozoa dan hormon testosteron. Yendraliza (2012) 

menyatakan bahwa ukuran testis menunjukkan sifat reproduksi 

seekor ternak dan menjadi parameter seleksi pada calon sapi 

pejantan. Nilai korelasi bobot badan dan statistik vital (lingkar 

dada, panjang badan, tinggi badan) serta lingkar skrotum pada 

sapi Bali dapat memberikan manfaat bagi peternak dalam 

menentukan calon pejantan sapi Bali unggul. Diagram alir 

kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat korelasi 

atau hubungan antara bobot badan, statistik vital serta lingkar 

skrotum pada sapi Bali jantan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


