
7 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari merupakan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah pengawasan Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menangani 

perbaikan mutu genetik dan kesehatan ternak dengan cara 

menghasilkan bibit-bibit unggul yang telah didistibusikan ke 

seluruh Indonesia. BBIB Singosari memiliki fungsi utama 

sebagai salah satu balai yang melakukan pengembangan 

teknologi peternakan melalui semen beku ternak yang 

dihasilkan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan 

kualitas ternak di Indonesia. BBIB Singosari memproduksi 

semen beku dari 11 bangsa sapi (Limosin, Simental, Aberdeen 

Angus, Brangus, Brahman, Ongole, Madura, Bali, Galekan, 

Wagyu dan Friesien Holstein) dan beberapa bangsa 

kambing. BBIB Singosari terletak di lereng Gunung Arjuna 

dengan ketinggian 700-800 mdpl pada Dusun Glatik, Desa 

Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa 

Timur. 

2.2 Gambaran Umum Sapi Bali 

Sapi Bali merupakan keturunan asli dari banteng yang 

telah dipelihara manusia selama bertahun tahun khususnya di 

Pulau Bali (Martojo, 2003). Sapi Bali memiliki banyak 

keunggulan seperti kemampuan adaptasi yang baik terhadap 

berbagai lingkungan di Indonesia dan tingkat kesuburannya 

tinggi sehingga mampu bereproduksi dengan baik. Hal ini 

menjadikan sapi Bali banyak dipelihara masyarakat Indonesia. 

Keputusan menteri Pertanian Nomor 325/kpts/OT.140/1/2010 
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menetapkan sapi Bali sebagai rumpun ternak asli Indonesia 

dan tercatat dalam daftar Food and Agricultural Organization 

sebagai salah satu bangsa sapi yang ada di dunia (Sudardjat, 

2003). Populasi sapi Bali di Indonesia cukup besar dan 

tersebar di beberapa wilayah sehingga berpotensi sebagai 

penghasil daging untuk mencukupi kebutuhan daging nasional. 

Menurut data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan tahun 2014, populasi sapi Bali tercatat sebanyak 

5.027.833 ekor diseluruh Indonesia. 

Sapi Bali merupakan tipe bangsa sapi yang memiliki 

kerangka tubuh kecil. Sapi Bali memiliki warna yang unik dan 

mudah dikenali seperti warna pada kaki bagian ujung dan 

bagian bawah ekor yang memiliki warna putih (Patmawati, 

Trinayani, Siswanto, Wandia dan Puja, 2013). Sapi Bali 

memiliki ukuran kepala yang pendek, dahi datar, tanduk pada 

jantan tumbuh ke bagian luar sedangkan betina agak ke bagian 

dalam, kakinya pendek sehingga menyerupai kerbau. Warna 

rambut antara jantan dan betina memiliki ciri khas yang dapat 

dibedakan melalui penglihatan. Sapi Bali jantan memiliki 

warna rambut coklat kehitam-hitaman sedangkan sapi Bali 

betina berwarna merah bata. Pedet sapi Bali jantan berwarna 

sawo matang atau merah bata dan mengalami perubahan 

warna setelah dewasa (Hartati dkk., 2007). Bentuk tubuh sapi 

Bali menyerupai banteng (Anonimus, 2015). Bagian dada sapi 

Bali dalam dan padat warna bulu pedet sawo matang atau 

merah bata, setelah dewasa warna betina tetap merah bata, 

sedangkan pada jantan berwarna coklat kehitaman. Kepala 

agak pendek, dahi datar dan tanduk berwarna hitam. Tanduk 

pada sapi Bali jantan tumbuh agak melengkung keluar kepala 

sedangkan pada sapi betina agak melengkung kedalam. Kaki 

sapi Bali agak pendek sehingga menyerupai banteng, bentuk 
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kepala lebar dan menyatu dengan leher. Tampilan sapi Bali 

jantan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 1. Sapi Bali jantan BBIB Singosari 

2.3 Bobot Badan 

Tingkat produktivitas suatu ternak dapat dilihat dari 

pertumbuhan bobot badan ternak tersebut. Pertumbuhan bobot 

badan merupakan kemampuan ternak dalam menampilkan 

performans dan perkembangan bagian-bagian tubuh sampai 

mencapai dewasa yang merupakan hasil interaksi antara faktor 

genetik dan lingkungan yang meliputi pakan dan manajemen 

pemeliharaan (Karnaen dan arifin 2007). Pertambahan bobot 

badan ternak diketahui secara pasti dengan melakukan 

penimbangan ternak, akan tetapi penimbangan dengan alat 

timbangan sangat jarang dilakukan karena sulit menemukan 

alat timbang di lingkungan masyarakat. Untuk mengetahui 

bobot badan ternak dilakukan dengan cara melakukan 

pengukuran lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan 

(Putra, Sumadi dan Hartati, 2014).  

Bobot badan sapi diperlukan untuk mengetahui jumlah 

kebutuhan pakan sehingga peternak mengetahui jumlah 
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pemberian pakan yang sesuai. Selain itu bobot badan juga 

dibutuhkan untuk mengetahui dosis pemberian obat pada 

ternak, dan juga bobot yang tepat untuk bereproduksi (Rasyid, 

Adinata, Yunizar dan Affandhy, 2017). Bobot badan seekor 

ternak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal seperti genetik, umur, dan jenis kelamin, 

sedangkan faktor eksternal seperti kualitas pakan yang 

diberikan, kondisi lingkungan, dan manajemen pemeliharaan. 

Sampurna dan Suatha (2010) menyatakan bahwa pertambahan 

umur sapi diiringi dengan pertambahan bobot badan sapi 

tersebut.  

Ternak mengalami pertumbuhan bobot badan seiring 

dengan bertambahnya umur (Gunawan dan Jakaria, 2008). 

Pertumbuhan yang cepat terjadi pada periode lahir sampai 

periode sapih (umur 4-7 bulan) dan pubertas (sekitar umur 8-

12 bulan). Pada periode pertumbuhan, ternak mengalami 

pertumbuhan tulang dan jaringan otot. Syamyono, Samsudewa 

dan Setiatin (2014) menyatakan bahwa bobot badan sapi 

meningkat seiring pertumbuhan dimensi ukuran tubuh. 

Badriyah (2014) menyatakan bahwa laju pertumbuhan mulai 

menurun pada saat sapi mencapai dewasa (umur 3-4 tahun). 

Peningkatan bobot badan yang signifikan tidak terjadi setelah 

sapi mencapai dewasa. Septian, Arifin dan Rianto (2015) 

menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ternak 

setelah dewasa mengarah pada pembentukan lemak yang 

melekat pada tulang ternak. 

Herring (2014) menyatakan bahwa pada ternak dewasa 

bobot badan bisa menurun dan perubahan ukuran tubuh seperti 

panjang badan maupun tinggi membentuk kurva sigmoid 

seperti bobot badan. Bobot badan pada ternak tidak 

menunjukan adanya korelasi dengan pertambahan umur pada 
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ternak yang telah mencapai dewasa tubuh. Roberts, Chapinal, 

Leblanc, Kelton, Dubuc, dan Duffield, (2012) menyatakan 

bahwa ketika ternak mencapai dewasa tubuh, memungkinkan 

terjadinya penyimpangan yang fluktuatif pada bobot badan 

ternak. Hal ini karena peningkatan jumlah lemak atau air. 

Niam dkk. (2012) menyatakan bahwa umur ternak akan 

berpengaruh dengan ukuran tubuh dan bobot badan ternak 

pada ternak yang berusia muda.  

Sampurna dkk. (2010) menyatakan bahwa sapi Bali 

jantan yang baik untuk dijadikan calon pejantan memiliki 

bobot badan 350-400 kg. Latulumamina (2013) melaporkan 

bahwa rata-rata berat bobot sapi Bali jantan pada kisaran umur 

2-3 tahun di Pulau Seram adalah 266,7±56,64 kg, umur 3-4 

tahun 297±0,00 kg dan umur 5-8 tahun sebesar 274,67±65,74 

kg. Guntoro (1997) menambahkan sapi Bali jantan umur 3-4 

tahun memiliki bobot badan rata rata  sebesar 401 kg, lebih 

lanjut dijelaskan bahwa sapi Bali yang dipelihara di dataran 

tinggi memiliki bobot badan yang tinggi dibandingkan sapi 

Bali yang dipelihara di dataran rendah, hal ini karena pengaruh 

iklim (suhu udara), keadaan pakan (jumlah, jenis dan 

kualitasnya) serta pola pemeliharaan 

2.4 Statistik Vital 

Statistik vital merupakan sifat kuantitatif ternak yang 

diukur pada bagian tubuh ternak yang meliputi lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi gumba (Maylinda dan Basori, 2004). 

Ukuran statistik vital dapat digunakan untuk menduga bobot 

badan seekor ternak sehingga pertambahan bobot badan ternak 

dapat diketahui. Pertumbuhan seekor ternak dapat dilihat dari 

pertambahan ukuran statistik vital ternak tersebut. Muhibbah 

(2007) menyatakan bahwa ukuran-ukuran linear tubuh ternak 



12 
 

merupakan bagian tubuh ternak yang berhubungan secara 

linier dan mengalami pertumbuhan satu sama lain sampai 

ternak tersebut mencapai dewasa. Setiap ternak memiliki 

pertumbuhan angka statistik vital yang berbeda-beda, 

tergantung dari genetik maupun lingkungan, akan tetapi dapat 

berhubungan antara variabel yang satu dengan yang lain 

(Gunawan, Sari dan Parwoto, 2011). Nugraha, Maylinda, dan 

Nasich (2015) menjelaskan perbedaan pertumbuhan angka 

statistik vital sapi dipengaruhi oleh faktor umur. Karnaen 

(2007) menambahkan bahwa pertumbuhan ukuran statistik 

vital sapi dipengaruhi oleh bangsa dan sifat genetik, 

manajemen pemeliharaan, jenis kelamin dan kualitas 

pakan.lebihlanjut dijelaskan bahwa ukuran statistik vital ternak 

sering juga digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan 

karena ukuran merupakan indikator penting dari pertumbuhan. 

Ukuran tubuh yang umum diamati pada ternak meliputi 

lingkar dada, dan panjang tubuh. Ukuran tubuh dapat 

digunakan untuk menaksir bobot tubuh dan berat karkas, serta 

memberi gambaran bentuk tubuh hewan sebagai ciri khas 

suatu bangsa ternak tertentu. 

Pengukuran statistik vital pada sapi Bali dilakukan 

untuk proses seleksi bibit sapi jantan unggul sehingga peternak 

bisa menilai kondisi ternak (Anonimus, 2015). Pengukuran 

statistik vital dilakukan pada bagian lingkar dada, panjang 

badan dan tinggi badan. Lingkar dada diukur mengikuti 

keliling bagian dada depan atau tubuh belakang bahu dengan 

menggunakan pita ukur. Panjang badan diukur menggunakan 

tongkat ukur yang dibentangkan pada jarak antara sendi bahu 

sampai ke tepi belakang tulang pelvis. Tinggi badan diperoleh 

dengan cara mengukur bagian belakang punuk sampai ke 
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permukaan tanah, posisi antara punuk dan tongkat ukur harus 

tegak lurus ke permukaan tanah. 

Hasil penelitian Muhibbah (2007) menyatakan bahwa 

sapi bali dewasa, tinggi badannya mencapai 1-2 meter. Sapi 

bali kaki pendek tetapi badannya panjang dan lingkar dada 

cukup besar, lebih lanjut dijelaskan bahwa berat sapi bali 

jantan dewasa, sekitar 400 kg, lingkar dada 192 cm, tinggi 

gumba, 127 cm, dan panjang badan 140 cm. Berat sapi bali 

betina, dewasa, sekitar 260 kg, lingkar dada 165 cm, tinggi 

gumba 114 cm, dan panjang badan 120 cm. Hasil penelitian 

Pradana (2014) yang menyatakan bahwa panjang badan sapi 

bali jantan umur < 1 tahun 120±86 cm dan umur > 1-2 tahun 

120,67 ± 0,81 cm, selanjutnya Patmawati dkk. (2013) 

menyatakan bahwa panjang badan sapi bali jantan secara 

berurutan pada umur < 1 tahun, > 1-2 tahun dan > 2- 3 tahun 

sekitar 103,62 ± 3,76 dan 115,50 ± 2.60 cm. Pengukuran 

lingkar dada menurut hasil penelitian Sampurna dkk. (2010) 

yakni 170,14 ± 1,35 cm dan 170,53 untuk jantan dan betina 

150,88 cm. Sumardianto dkk. (2013) menyatakan dalam dada, 

tinggi pundak, lebar pundak, dan umur mempunyai pengaruh 

pada bobot tubuh. Cara pengukuran statistik vital pada sapi 

Bali dapat dilihat pada Gambar 3 dan persyaratan kuantitatif 

bibit sapi Bali dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Gambar 2. Cara pengukuran statistik vital sapi Bali 

Keterangan : a) tinggi pundak, b) panjang badan,  

c) lingkar dada 

Sumber : Anonimus (2015) 
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Tabel 1. Persyaratan kuantitatif bibit sapi Bali jantan 

Umur 

(bulan) 

Parameter Kelas    (Cm) 

I II III 

18-24 Lingkar dada 

(min) 

155 147 142 

Tinggi gumba 

(min) 

115 110 105 

Panjang badan 

(min) 

125 120 119 

Lingkar skrotum 

(min) 

25 

24-36 Lingkar dada 

(min) 

179 158 148 

Tinggi gumba 

(min) 

127 120 113 

Panjang badan 

(min) 

133 124 115 

Lingkar skrotum 

(min) 

26 

Sumber: Anonimus (2015) 

2.5 Lingkar Skrotum 

Skrotum merupakan kantung yang mempunyai dua 

lobus pembungkus testis terletak diantara dua paha kaki 

belakang ternak. Skrotum tersusun atas lapisan luar kulit yang 

memiliki banyak kelenjar keringat dan kelenjar sebaceae. 

Skrotum dilapisi otot yang licin dan memiliki tunica dartos 

yang bercampur dengan tenunan ikat. Tunica dartos membagi 

skrotum menjadi dua kantung dan melekat pada tunica 

vaginalis yang terletak pada bagian dasar (Perumal, 2014). 

Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis agar tetap 

optimal. Menurut Partodihardjo (1987) suhu normal di daerah 

testis berkisar 3-7°C di bawah suhu tubuh ternak. Skrotum 
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meregangkan atau mengetatkan kulitnya pada saat 

menyesuaikan suhu lingkungan sehingga mengatur testis 

untuk menjauh atau mendekati tubuh. Partodihardjo (1987) 

menyatakan skrotum terdiri dari beberapa lapisan yaitu: 

a. Kulit, yang ditutupi oleh bulu bulu halus dan 

mengandung banyak kelenjar peluh dan   kelenjar 

lemak. 

b. Urat daging tunica dartos, yang terletak tepat 

dibawah bagian kulit skrotum. Lapisan ini tersusun 

dari urat daging dan pertautan jaringan ikat. Pada 

bagian sekatan tengah lapisan ini membagi skrotum 

menjadi dua belahan kantong, masing masing sebuah 

testis di dalamnya. Bagian dasar dari setiap kantong 

tunica dartos terikat pada tunica vaginalis. 

c. Tunica vaginalis, yang merupakan suatu lapisan 

yang tipis berserabut dan membungkus seluruh 

bagian dalam alat kelamin jantan, memanjang ke 

dalam seperti sebuah kantong yang menyempit dan 

di atasnya dilewati oleh cincin linguinal pada 

dinding abdomen. Di dalam tunica vaginalis terdapat 

arteri spermaticus, vena spermaticus, syaraf saluran 

lymphe dan saluran testes yang membentuk tali 

spermaticus. Lapisan tunica vaginalis berfungsi 

menghasilkan cairan pelicin. 

Sanford, Voglmayr dan Fahmy (2000) menyatakan 

bahwa pada masa pubertas pertumbuhan skrotum sangat cepat 

dan berkorelasi positif dengan bobot badan pada domba 

suffolk. Ukuran skrotum merupakan salah satu kriteria seleksi 

pejantan unggul. Menurut Younis, Ashiq, Sarwar Khan, 

Aleem, Naseer dan Ahmad (2011) Lingkar skrotum 
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menunjukkan ukuran testis yang sangat terkait dengan berat 

testis, kualitas semen, dan kesuburan seekor ternak jantan.  

Kastelic, Cook, Pierson dan Coulter (2001) menyatakan bahwa 

ukuran testis berpengaruh terhadap jumlah spermatozoa 

normal yang dihasilkan. Perumal (2014) menyatakan bahwa 

lingkar skrotum memiliki hubungan dengan produksi dan 

kualitas spermatozoa pada sapi brahman yang memiliki ukuran 

lingkar skrotum besar,lebih lanjut dijelaskan bahwa warna, 

konsistensi dan ph cairan epididimis berhubungan erat dengan 

ukuran lingkar skrotum. Ahmad, Asmat dan Rehman (2005) 

menyatakan bahwa lingkar skrotum merupakan indikator yang 

dapat digunakan untuk mengetahui masa pubertas sapi, 

produksi semen, patologi testis, ukuran testis dan kesuburan 

sapi jantan. 

Ukuran lingkar skrotum berbeda ternak berbeda 

menurut bangsa dan bobot badannya, sapi bangsa taurus 

cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari bangsa 

indicus, dengan demikian terdapat perbedaan pada ukuran 

testis. Ternak jantan yang memiliki bobot badan yang terlalu 

gemuk tidak baik digunakan untuk calon pejantan karena 

ternak yang terlalu gemuk menyebabkan penimbunan lemak 

pada skrotum sehingga akan mempengaruhi proses 

spermatogenesis. Kuswahyuni (2009) menyatakan bahwa 

lingkar skrotum dan volume testis berbeda nyata antar bangsa 

sapi simental, limousin dan brahman. 

Pertumbuhan testis berkaitan dengan umur dan fungsi 

hormonal. Setiap ternak memiliki jumlah hormon yang 

berbeda-beda sehingga terjadi perbedaan pertumbuhan bobot 

badan dan ukuran lingkar skrotum. Testis dan bobot badan 

mengalami pertumbuhan secara bersamaan sehingga hormon 

testosteron yang dihasilkan oleh testis dapat mempengaruhi 
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pertambahan bobot badan. Brito, Silva, Rodrigues, Vieira, 

Deragon, dan Kastelic (2002) menyatakan bahwa faktor umur, 

bangsa, manajemen, nutrisi dan suhu sangat berpengaruh pada 

ukuran skrotum, morfologi testis, suhu skrotum, produksi 

spermatozoa dan kualitas semen. Duguma, Cloete, Schoeman 

dan Jordaan (2002) menambahkan pengaruh genetik juga 

menentukan ukuran testis dan skrotum. Pengukuran lingkar 

skrotum dilakukan dengan cara melingkarkan pita ukur pada 

bagian tengah lingkar skrotum. Cara pengukuran lingkar 

skrotum dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 3. Cara pengukuran lingkar skrotum sapi Bali 

Sumber : Anonimus (2015) 

2.6 Korelasi Bobot badan, Statistik Vital dan Lingkar 

Skrotum 

Salah satu upaya untuk mendapatkan bibit sapi potong 

yang berkualitas yaitu dengan melakukan seleksi berdasarkan 

tampilan luar (morfologi). Morfologi dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk menggambarkan fenotifik yang mempunyai 

sifat karakteristik menurun. Variabel yang dapat diukur adalah 

bobot badan, ukuran statistik vital (lingkar dada, panjang 

badan, tinggi badan) dan ukuran lingkar skrotum. Ukuran-
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ukuran tubuh ini dapat memberikan gambaran performans 

seekor ternak. Muhibbah (2007) menyatakan bahwa ukuran 

statistik vital tubuh ternak merupakan bagian tubuh ternak 

yang berkorelasi positif dan mengalami pertambahan satu 

sama lain sampai dengan pertumbuhan berhenti. Rachma, 

Agus dan Rahim (2009) menyatakan bahwa lingkar dada 

memiliki korelasi positif terhadap bobot badan ternak. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa lingkar dada merupakan rongga dada 

ternak dan terdapat organ-organ seperti jantung dan paru-paru. 

Organ-organ tersebut tumbuh dan mengalami pembesaran 

sejalan dengan pertumbuhan bobot badan ternak. Mahmood, 

Ijaz, Ahmad, Rehman, Zaneb dan Farooq (2014) menyatakan 

bahwa terdapat korelasi positif antara panjang badan dan 

bobot badan. Sapi memiliki tubuh yang berbentuk silinder dan 

mengalami peningkatan bobot badan seiring dengan 

peningkatan panjang badan (Pradana dkk, 2014). 

Syamyono dkk. (2014) menyatakan bahwa terjadi 

perubahan komponen tubuh ternak pada saat periode 

pertumbuhan sehingga menyebabkan perubahan proporsi 

organ dan jaringan seperti tulang, otot, dan lemak. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa terdapat korelasi yang nyata antara bobot 

badan dengan ukuran ukuran tubuh ternak. Bobot badan dan 

tinggi badan memiliki korelasi yang positif. Tinggi badan 

memiliki korelasi positif terhadap bobot badan ternak pada 

umur 2-3 tahun (Depison, 2010). 

 Proses pertumbuhan bobot badan ternak diikuti dengan 

pertumbuhan lingkar skrotum, hal ini menunjukkan adanya 

hubungan yang kuat antara bobot badan dan lingkar skrotum. 

Sosa et al. (2002) menyatakan bahwa pada sapi American 

wagyu terdapat korelasi yang tinggi dan  sangat signifikan 

antara umur dan bobot badan terhadap lingkar skrotum, lebih 
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lanjut dijelaskan bahwa nilai koefisien korelasi antara bobot 

badan dengan lingkar skrotum sebesar 0,82 dan nilai koefisien 

korelasi antara umur dan lingkar skrotum sebesar 0,94 dengan 

taraf signifikan (P<0,01). Koyuncu, Uzun dan Duru (2005) 

menyatakan bahwa pada ternak domba, bobot badan 

mempunyai korelasi yang signifikan (P<0,01) terhadap lingkar 

skrotum seiring dengan pertambahan umur dengan umur 

ternak, lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai koefisien korelasi 

antara ukuran skrotum dengan bobot badan sebesar 0,845. 

Westhuizen, Olivier, Neser dan Fourie (2002) 

menyatakan ukuran lingkar skrotum  merupakan komponen 

penting untuk memeriksa pertumbuhan dan kesehatan sapi 

jantan. Hal ini karena lingkar skrotum secara genetis dan 

fenotipik berkorelasi dengan sifat pertumbuhan dan 

pengukuran tubuh lain yang digunakan pada program seleksi. 

Devkota, Koseki, Matsui, Sasaki, Kaneko, Miyamoto, 

Montoya dan Miyake (2007) menyatakan bahwa ukuran 

lingkar skrotum dapat mempengaruhi bobot badan seekor 

ternak melalui produksi hormon androgen di dalam testis, 

lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat korelasi sangat kuat 

antara bobot badan dan lingkar skrotum pada sapi jantan muda 

yang sedang mengalami pertumbuhan. Sumardianto, 

Purbowati dan Masykuri (2013) menambahkan bahwa ukuran 

lingkar skrotum mempunyai hubungan yang positif dengan 

bobot badan dan erat hubungannya dengan potensi produksi 

semen seekor ternak jantan.  

 

 


