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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sapi Bali

Sapi bali merupakan sapi lokal Indonesia keturunan banteng liar yang telah

didomestikasi. Sapi bali banyak berkembang di Indonesia khususnya di Pulau Bali

dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Karakteristik kuantitatif sapi bali

menurut Pane (1991) meliputi bobot badan dewasa 350-400 kg, panjang badan

125-134 cm, lingkar dada 180-185 cm dan tinggi pundak 122-126 cm. Menurut

Martojo (1984), anak sapi bali jantan umur di bawah 1 tahun memiliki panjang

badan sekitar 97,45 ± 10,01 cm, lingkar dada jantan sekitar 126,22 ± 16,03 cm

dan betina sekitar 122,22  ± 12,37 cm, dan tinggi pundak sapi bali jantan sekitar

101,33  ± 8,11 cm dan betina sekitar 98,88  ± 7,56 cm. Sapi jantan tidak

bergumba, memiliki gelambir kecil dan tubuh kompak.

Sapi bali jantan dan betina berwarna coklat muda dilahirkan. Warna tersebut

tetap sampai dengan dewasa pada betina, tetapi berubah menjadi hitam pada

jantan. Warna hitam pada jantan dewasa yang dikebiri berubah menjadi coklat

muda, sedangkan tungkai kaki mulai dari lutut hingga sikut ke bawah tetap

berwarna putih. Sapi bali memiliki keunggulan diantaranya memiliki fertilitas

yang baik karena sapi betina mampu menghasilkan anak setiap tahun, konsumsi

ransum sedikit pada saat-saat sulit seperti musim kemarau yang panjang atau

sesudah waktu utama bercocok tanam dan dapat kembali segera ke kondisi

semula, kualitas daging baik, sapi jantan kebiri muda dan sapi jantan umumnya

mempunyai berat standar untuk diekspor ke pulau atau negara lain untuk

disembelih, dan kualitas kulit baik dan agak tipis (Williamson dan Payne, 1993).
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Sapi bali memiliki tanduk berukuran pendek dan kecil, kepala panjang,

halus dan sempit, serta leher yang ramping. Sapi bali sangat produktif dan adaptif

terhadap lingkungan. Persentase pedet yang dihasilkan mencapai 80%. Sapi bali

mampu mencerna pakan berkualitas rendah, menghasilkan karkas berkualitas

bagus, harga jual tinggi dan dapat digunakan sebagai hewan tenaga kerja. Sapi

bali digunakan sebagai ternak kerja, tetapi dianggap sebagai ternak potong karena

memiliki kualitas karkas yang baik. Kulit berpigmen dan halus. Puncak kepala

yang datar, telinga berukuran sedang dan bediri. Tanduk jantan berukuran besar

tumbuh ke samping kemudian ke atas dan runcing (Natural Veterinary, 2009).

Bentuk sapi bali jantan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Sapi Bali Jantan
Sumber: wikipedia.org/wiki/Banteng

2.2. Sistem Pemeliharaan

Alaminya, sapi bali hidup berkeliaran dan melakukan semua aktivitas di

alam bebas. Kebutuhan hidup sapi bali tergantung pada kondisi yang disediakan

alam, sehingga produktivifitas sapi bali tersebut sangat rendah. Pemeliharaan sapi

bali dimaksudkan agar produktivitas dan reproduktivitas tercapai sesuai dengan

tujuan pemeliharaan (Aziz, 1993).
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Berdasarkan keterlibatan manusia dalam pengusahaan ternak, sistem

pemeliharaan ternak terdiri atas sistem intensif, sistem semi intensif dan ekstensif

atau free range. Pemeliharaan sistem intensif berarti ternak dipelihara secara

terbatas dalam kandang. Aktivitas ternak tersebut dibatasi dan semua kebutuhan

hidupnya tergantung pada peternak. Sistem ini digunakan dalam program

penggemukan atau fattening (Pane, 1991).

Pemeliharaan semi intensif, sapi bali dipelihara di padang penggembalaan

yang terbatas. Kandang disedikan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhanya

seperti makan, minum, berteduh dan tidur. Padang penggembalaan difungsikan

untuk melakukan exercise (peregangan otot), berjemur dan mencari pakan

tambahan (Pane, 1991 dan Aziz, 1993).

Pemeliharaan ternak secara ekstensif menurut Aziz (1993) adalah

pemeliharaan yang dilakukan di padang penggembalaan. Padang penggembalaan

sekaligus difungsikan sebagai tempat sapi tersebut melakukan segala aktivitas.

Sistem penggembalaan ini kebutuhan pakan hampir seluruhnya diperoleh dari

padang penggembalaan dengan atau tanpa makanan tambahan yang disediakan

oleh peternak. Peternakan rakyat pada umumnya menerapkan sistem ini dalam

pengusahaan ternak.

2.3. Sistem Perkawinan

2.3.1.Kawin Alam

Kawin alam merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa bantuan manusia,

melainkan oleh pejantan pemacek yang telah di seleksi untuk mengawini sapi

betina yang sedang birahi, dengan cara menaiki betina tersebut. Menurut

Affandhy dkk. (2007), upaya peningkatan populasi ternak sapi dapat dilakukan
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dengan intensifikasi kawin alam melalui distribusi pejantan unggul terseleksi dari

bangsa sapi lokal atau impor, dengan empat manajemen perkawinan, yakni: (1)

perkawinan model kandang individu, (2) perkawinan model kandang

kelompok/umbaran, (3) perkawinan model ranch (paddock ) dan (4) perkawinan

model padang pengembalaan (angonan).

Pejantan yang digunakan pada perkawinan alam berasal dari hasil seleksi

sederhana, yaitu berdasarkan penilaian performans tubuh dan kualitas semen yang

baik, berumur lebih dari dua tahun dan bebas dari penyakit reproduksi. Seleksi

betina diharapkan memiliki sifat sebagai berikut 1) dapat beranak setiap tahun, 2)

skor kondisi tubuh 5-7, (3) badan tegap, sehat dan tidak cacat, (4) tulang pinggul

dan ambing besar, lubang pusar agak dalam dan 5) Tinggi gumba > 135 cm

dengan bobot badan > 300 kg (Williamson and Payne, 1993).

Dalam usaha ternak sapi potong rakyat masih sering muncul beberapa

permasalahan, diantaranya masih terjadi kawin berulang (S/C > 2) dan rendahnya

angka kebuntingan sehingga menyebabkan panjangnya jarak beranak pada induk

(> 18 bulan) (Affandhy dkk., 2007). Salah satu faktor penyebab rendahnya

perkembangan populasi sapi menurut Toelihere (1985) adalah manajemen

perkawinan yang tidak tepat, yakni: (1) pola perkawinan yang kurang benar, (2)

pengamatan birahi dan waktu kawin tidak tepat, (3) rendahnya kualitas atau

kurang tepatnya pemanfaatan pejantan dalam kawin alam dan (4) kurang

terampilnya beberapa petugas serta (5) rendahnya pengetahuan peternak tentang

kawin suntik/IB. Pola perkawinan alam dengan menggunakan pejantan membuat

peternak kesulitan memperoleh pejantan yang berkualitas, sehingga pedet yang

dihasilkan bermutu jelek, bahkan berindikasi adanya kawin keluarga (inbreedig)
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terutama pada wilayah penggembalaan di Indonesia Bagian Timur (Affandhy

dkk., 2007).

Menurut Toelihere (1985), keuntungan kawin alam peternak tidak perlu

memeriksa gejala birahi sapi betina satu per satu, cukup mengandalkan tingkah

lakunya saja. Selain itu, sistem kawin alami tidak membutuhkan pengeluaran

biaya yang besar dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Sementara itu,

kerugian kawin alam dapat terjadi jika peternak memiliki sapi jantan dan sapi

betina dari tetua yang mutu genetiknya bagus (Toelihere, 1985). Jantan superior

yang ada di luar negeri tidak dapat dengan mudah dikawinkan secara alami

dengan betina local, kawin alami dapat melukai sapi jantan maupun sapi betina,

tanggal perkawinan kurang dapat diprediksi, resiko akibat pemakaian secara

berlebihan, dan secara umum tingkat kebuntingannya masih rendah (Lammers et

al., 2007).

2.3.2. Inseminasi Buatan (IB)

Menurut Hafez (1993), Inseminasi Buatan (IB) adalah proses memasukkan

sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan untuk membuat betina

jadi bunting tanpa perlu terjadi perkawinan alami. Konsep dasar dari IB adalah

bahwa seekor pejantan secara alamiah memproduksi puluhan milyar sel kelamin

jantan (spermatozoa) per hari, sedangkan untuk membuahi satu sel telur pada

hewan betina diperlukan hanya satu spermatozoon. Potensi terpendam yang

dimiliki seekor pejantan sebagai sumber informasi genetik, apalagi yang unggul

dapat dimanfaatkan secara efisien untuk membuahi banyak betina (Beaden and

Fuqual, 1997; Toelihere, 1985).
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Memperbaiki mutu genetika ternak, tidak mengharuskan pejantan unggul

untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya,

mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka

waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur

dan mencegah penularan atau  penyebaran penyakit kelamin.

Menurut Hafez (1993) dan Toelihere (1985), keuntungan IB yaitu

menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat mengatur jarak kelahiran

ternak dengan baik, mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina

(inbreeding), dengan peralatan dan teknologi yang baik spermatozoa dapat

disimpan dalam jangka waktu yang lama, semen beku masih dapat dipakai untuk

beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. Menurut Senger (2003),

manfaat lain dari IB adalah menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat

perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar, menghindari ternak dari penularan

penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin.

Sementara itu, kerugian IB menurut Hafez (1993), 1) apabila identifikasi

birahi (estrus) dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat maka tidak akan terjadi

terjadi kebuntingan; 2) akan terjadi kesulitan kelahiran (distokia), apabila semen

beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan breed / turunan yang besar dan

diinseminasikan pada sapi betina keturunan / breed kecil; 3) bisa terjadi kawin

sedarah (inbreeding) apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama

dalam jangka waktu yang lama dan 4) dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat

genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan

baik (tidak melalui suatu progeny test).
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2.4. Karakteristik Ukuran Tubuh

Pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan ukuran atau volume zat

hidup. Pertumbuhan meliputi dua fase utama yaitu fase prenatal (sebelum lahir)

dan fase postnatal (setelah lahir). Semua organ tubuh ternak akan dibentuk pada

saat prenatal dan peningkatan ukuran, sistem dan perkembangan dewasa tubuh,

terjadi pada pertumbuhan postnatal. Peningkatan ukuran sel (hypertrophy) dan

jumlah sel (hyperplasia) terjadi selama pertumbuhan prenatal maupun postnatal

(Herren, 2000). Scanes (2003) menjelaskan bahwa pertumbuhan ternak dapat

dideskripsikan dengan cara mengukur karakteristik fisik ternak seperti bobot

badan, tinggi badan, panjang badan dan lingkar dada atau mengukur tebal lemak

punggung, ketebalan dan kedalaman otot. Hanibal (2008) melaporkan bahwa

terdapat hubungan antara skor ukuran dan bobot badan, sedangkan lingkar dada

merupakan penciri dari ukuran tubuh. Darmayanti (2003) menyatakan bahwa

bobot badan pada umumnya mempunyai hubungan positif dengan semua ukuran

linier tubuh.

Periode pertumbuhan diawali dengan pertumbuhan tulang yang sangat

cepat, laju pertumbuhan otot menurun dan deposisi lemak meningkat setelah

pubertas (Soeparno, 1992). Herren (2000) menjelaskan bahwa ternak mengalami

pertumbuhan secara cepat sejak lahir hingga ternak mencapai dewasa kelamin.

Ternak mengalami pertumbuhan jaringan dan otot secara cepat pada periode ini.

Ternak akan tetap mengalami pertumbuhan, namun kecepatan pertumbuhan

semakin berkurang sampai dengan pertumbuhan tulang dan otot berhenti; setelah

mencapai dewasa kelamin.
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Penelitian untuk menentukan asal usul dan hubungan genealogical pada

beberapa tipe sapi asli Asia Timur, termasuk beberapa sapi lokal Indonesia telah

dilakukan Otsuka et al. (1982). Otsuka et al. (1982) melakukan pengamatan pada

bagian tubuh ternak berdasarkan metoda baku yang dirancang Wagyu Cattle

Registry Assosiation Japan yang meliputi wither height (tinggi pundak), hip

height (tinggi pinggul), body length (panjang badan), chest width (lebar dada),

chest depth (dalam dada), hip width (lebar pinggul), thurl width (lebar tulang

tapis), pin bones width (lebar tulang duduk), rump length (panjang bokong), chest

girth (lingkar dada) dan cannon circumference (lingkar tungkai bawah).

Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur makhluk hidup

(Frandson, 1992). Ishii et al. (1996) menyatakan bahwa ukuran dan bentuk tubuh

ternak digunakan untuk menentukan pertumbuhan baku dan menilik ternak.

Mulliadi (1996) menyatakan bahwa hubungan morfogenetik dapat memberikan

gambaran bentuk tubuh hewan sebagai ciri khas bangsa ternak tertentu. Frandson

(1992) menjelaskan bahwa tulang belakang (vertebrae) disusun dengan tulang-

tulang yang terletak di median dan tidak berpasangan.

Bagian-bagian tulang belakang terdiri atas corpus, arcus dan proseccus.

Tulang dada terdapat di dasar torax dan merupakan tempat perlekatan kartilago

kosta sternalis yang disebut sternum. Sternum terdiri atas segmen-segmen yang

disebut sternebrae pada umur lanjut. Scapula merupakan tulang berbentuk pipih

dan merupakan tulang tringularis. Humerus merupakan tulang lengan atas yang

panjang yang memiliki struktur halus bervariasi. Radius merupakan tulang yang

besar yang terdapat pada lengan bawah, sedangkan ulna merupakan tulang kecil

yang terdapat pada lengan bawah. Carpus pada mamalia merupakan daerah
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kompleks yang terdiri atas dua deret tulang-tulang kecil, sedangkan metacarpus

merupakan daerah yang bersebelahan dengan distal carpus. Tulang tarsus juga

disusun dengan tulang-tulang kecil seperti tulang carpus dan tulang metatarsus

dan juga tulang metacarpus (Frandson, 1992).


