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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sapi Bali

Sapi bali (Bos sondaicus) yang ada saat ini diduga berasal dari hasil domestikasi

banteng liar (Bibos banteng). Menurut Rollinson (1984), proses domestikasi sapi  Bali

itu terjadi sebelum 3.500 SM di Indonesia atau Indochina. Banteng liar saat ini bisa

ditemukan di Jawa bagian Barat dan bagian Timur, di Pulau Kalimantan, serta

ditemukan juga di Malaysia (Payne dan Rollinson, 1973). Hardjosubroto dan Astuti

(1993) mengemukakan bahwa di Indonesia saat ini, banteng liar hanya terdapat di hutan

lindung  Baluran Jawa Timur dan Ujung Kulon Jawa Barat, serta di beberapa kebun

binatang lainnya di Indonesia.

Tempat dimulainya domestikasi sapi bali masih terdapat perbedaan pendapat,

dimana Meijer (1962) berpendapat bahwa proses domestikasi terjadi di Jawa. Menurut

Nozawa (1979), gen asli sapi bali berasal dari Pulau Bali dan tempat ini merupakan

pusat distribusi sapi bali di Indonesia, yang kemudian menyebar luas ke daerah Asia

Tenggara, dengan kata lain bahwa pusat gen sapi bali adalah di Pulau Bali.

Penyebaran sapi bali di Indonesia dimulai pada tahun 1890 dengan adanya

pengiriman ke Sulawesi, pengiriman selanjutnya dilakukan pada tahun 1920 dan 1927

(Herweijer, 1950). Kemudian sekitar tahun 1947 dilakukan pengiriman besar-besaran

sapi bali oleh pemerintah Belanda ke Sulawesi Selatan yang langsung didistribusikan

kepada petani (Pane, 1991).

Ditinjau dari sistematika ternak, sapi bali masuk familia Bovidae, Genus bos dan

Sub-Genus Bovine, yang termasuk dalam Sub-Genus tersebut adalah Bibos gaurus,

Bibos frontalis dan Bibos sondaicus (Hardjosubroto, 1994).
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Sapi bali mempunyai ciri khas yaitu tidak berpunuk, umumnya keempat kaki dan

bagian pantatnya berwarna putih, Pedet tubuhnya berwarna merah bata (Abidin, 2002).

Karakteristik lain sapi bali murni adalah 1) warna putih pada bagian belakang paha,

pinggiran bibir atas, dan pada paha kaki bawah mulai tarsus dan carpus sampai batas

pinggir atas kuku, 2) bulu pada ujung ekor hitam, 3) bulu pada bagian dalam telinga

putih, 4) terdapat garis hitam yang jelas pada bagian atas punggung, 5) bentuk tanduk

pada jantan yang paling ideal disebut bentuk tanduk silak congklok yaitu jalannya

pertumbuhan tanduk mula-mula dari dasar sedikit keluar lalu membengkok ke atas,

kemudian pada ujungnya membengkok sedikit ke luar. Pada yang betina memiliki ciri-

ciri berwarna merah, lutut ke bawah berwarna putih, pantat putih berbentuk setengah

bulan, garis belut pada punggung, ujung ekor hitam bentuk tanduk yang ideal yang

disebut manggul gangsa yaitu jalannya pertumbuhan tanduk satu garis dengan dahi arah

ke belakang sedikit melengkung ke bawah, dan pada ujungnya sedikit mengarah ke

bawah dan ke dalam, tanduk ini berwarna hitam (Hardjosubroto, 1994). Sapi bali betina

dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Sapi Bali Betina (Awaluddin 2010)
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2.2. Masa Adaptasi

Terminologi istilah yang terkait dengan adaptasi ternak dengan lingkungannya

adalah adaptasi dan aklimatisasi. Adaptasi merupakan penyesuaian ternak terhadap

lingkungannya, sedangkan aklimatisasi adalah perubahan jangka panjang atau evolusi

suatu spesies terhadap perubahan lingkungannya (Burrin et al. (1988).

Masa adaptasi pakan bertujuan agar ternak terbiasa dengan pakan baru, daun

pelepah kelapa sawit merupakan salah satu pakan hijauan yang digunakan dalam

penelitian ini, akan tetapi tingginya serat kasar yang terkandung di dalam daun pelepah

sawit mengakibatkan ternak sulit mengonsumsi sehingga perlu dilakukan masa adaptasi

pakan. Mathius (2008) menyatakan bahwa ternak sapi dapat memanfaatkan pelepah,

solid dan bungkil sawit sebagai bahan utama pakan dengan fase adaptasi yang cukup

lama kurang lebih selama 3 bulan. Hal tersebut tercermin pada penampilan ternak yang

kurang memuaskan pada 3 bulan pertama.

Adaptasi pakan pada sapi Jawa selama 3 minggu dilaporkan Adiwinarti dkk.

(2011), yakni sapi Jawa yang diberi pakan dengan level protein berbeda tidak

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhannya. Dugaan Adiwinarti dkk. (2011) mengarah

pada masih belum terpenuhinya kebutuhan protein kasar dari pakan yang diberikan pada

sapi selama masa adaptasi tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Hardjosubroto dan Astuti

(1993) bahwa sapi yang dipelihara pada masa adaptasi membutuhkan nutrisi yang

lengkap terutama protein kasar dan sumber energi untuk menyesuaikan kondisi

tubuhnya dengan kondisi lingkungan yang baru.
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2.3. Bahan Pakan Ternak

Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak, berupa

bahan organik maupun anorganik, yang sebagian maupun seluruhnya dapat dicerna

serta tidak mengganggu kesehatan ternak. Pemberian pakan hijauan  pada ternak sapi

diberikan acuan sekitar 10% dari bobot badan dalam sehari, serta konsentrat dapat

diberikan sebanyak 2,5-3% dari bobot badan sapi per hari (Bandini, 1999).

Selain itu, pakan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan.

Bahan pakan dapat digolongkan menjadi dua macan yaitu hijauan dan konsentrat.

Hijauan adalah pakan yang mengandung serat kasar 18% atau lebih. Jenis hijauan ini

antara lain rumput-rumputan, leguminosa dan limbah pertanian. Sedangkan konsentrat

adalah bahan pakan yang mengandung serat kasar kurang dari 18%, mudah dicerna dan

merupakan sumber zat pakan utama seperti energi dan protein bagi ternak. Jenis pakan

konsentrat antara lain dedak padi, bungkil kelapa, bungkil kelapa sawit, ampas tahu,

tepung ikan, bungkil kedelai, dan gaplek (Abidin, 2002).

Pakan yang diberikan pada ternak hendaknya memenuhi beberapa persyaratan

sebagai berikut : 1) mengandung nutrisi lengkap (protein, karbohidrat, vitamin dan

mineral), 2) disukai ternak dan 3) mudah dicerna, tidak menimbulkan sakit atau

gangguan yang lain. Kualitas pakan dapat memengaruhi pola pertumbuhan ternak yang

bersangkutan. Pakan yang berkualitas baik biasanya dapat dikonsumsi oleh ternak

dalam jumlah yang banyak, dibanding dengan pakan berkualitas rendah. Ternak yang

mampu mengonsumsi pakan yang lebih banyak, maka produksinya relatif lebih tinggi.

Kualitas pakan hijauan dapat ditingkatkan dengan penambahan konsentrat untuk

memacu pertumbuhan pada penggemukan ternak. Konsentrat berfungsi sebagai
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perangsang aktivitas mikroba rumen, sehingga dapat meningkatkan daya cerna dan

konsumsi hijauan (Purnomo, 2003).

2.4. Konsumsi Pakan

Menurut Sianipar, (2009) konsumsi pakan adalah sesuatu yang bisa dijadikan

tolak ukur untuk melihat kemampuan ternak dalam mengonsumsi pakan yang diberikan.

Konsumsi pakan diperoleh dari jumlah pakan yang diberikan dikurangi jumlah pakan

yang tersisa ditambah pakan yang terbuang. Makin baik kualitas pakannya, maka makin

tinggi konsumsi makan seekor ternak. Pemberian pakan terhadap ternak sapi potong

harus dilakukan secara kontiniu sepanjang waktu. Sebab bila tidak dilakukan akan

menimbulkan gangguan terhadap sapi tersebut sehingga pertumbuhannya terhambat.

Menurut Sarwono dan Arianto (2007) kemampuan sapi mengonsumsi pakan

sangat terbatas. Keterbatasan itu dipengaruhi oleh faktor ternak, keadaan pakan, dan

faktor luar, seperti suhu dan kelembaban udara. Menurut Hardjosworo dkk.(2000)

menambahkan kesehatan ternak juga sangat berpengaruh terhadap konsumsi pakan.

Ternak yang sakit, walaupun gejala penyakitnya belum jelas, selain menurunkan nafsu

makan menyebabkan ternak malas berjalan ketempat pakan maupun minum.

Tillman dkk. (1991) menyatakan pakan sapi pada dasarnya merupakan sumber

pembangun tubuh. Untuk memproduksi protein tubuh, sumbernya adalah pakan,

sehingga pakan merupakan kebutuhan utama dalam pertumbuhan ternak. Pertumbuhan

ternak sangat tergantung dari imbangan protein yang bersumber dari pakan yang

dikonsumsi.
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2.5. Daun Pelepah Sawit (DPS)

Daun pelepah sawit (DPS) memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan

sebagai sumber hijauan atau sebagai komponen dalam ransum komplit ternak

ruminansia. Produksi DPS dilaporkan mencapai 103,6 kg bahan kering/hektar/hari

(Suryana, 2007).

Daun pelepah sawit juga dapat digunakan sebagai pengganti pakan hijauan.

Pemanfaatan DPS sebagai pakan memiliki kelemahan dalam penyediaannya, yaitu

adanya lidi sehingga menyulitkan ternak dalam mengonsumsinya. Masalah tersebut

dapat diatasi dengan pencacahan yang dilanjutkan dengan pengeringan dan

penggilingan, dan selanjutnya diberikan kepada ternak dalam bentuk pellet atau balok

(Mathius, 2003).

Limbah hasil perkebunan kelapa sawit dapat digolongkan menjadi dua kelompok,

yaitu limbah lapangan dan limbah pengolahan. Limbah lapangan merupakan sisa

tanaman yang ditinggalkan pada waktu panen, peremajaan atau pembukaan areal

perkebunan baru. Contoh limbah lapangan adalah kayu, ranting, daun, pelepah dan

gulma hasil penyiangan kebun. Sedangkan limbah pengolahan merupakan hasil ikutan

yang terbawa pada waktu panen hasil utama dan kemudian dipisahkan dari produk

utama (Said, 1996).

Fauzi (2007) menyatakan bahwa DPS merupakan salah satu limbah perkebunan

yang melimpah. Hampir semua DPS yang dipangkas dibuang di lahan perkebunan.

Daun pelepah sawit membentuk pelepah yang panjangnya mencapai 7,5 – 9 m. Jumlah

anak daun disetiap pelepah berkisar antara 250 – 400 helai. Daun muda yang masih

kuncup berwarna kuning pucat. Daun pelepah sawit yang sehat dan segar berwarna

hijau tua. Berat kering satu pelepah dapat mencapai 4,5 kg. Jumlah pelepah, panjang



7

pelepah dan jumlah anak daun tergantung pada umur tanaman. Pada tanaman dewasa

yang tumbuh normal, pelepah daunnya berjumlah 40 – 50 buah.

Ketersediaan limbah perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang berpotensi sebagai

pakan ternak untuk setiap hektar per tahun disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Produk Sampingan Tanaman dan Olahan Kelapa Sawit untuk Setiap Hektar

Biomasa
Segar
(kg)

Bahan Kering
(%)

Bahan Kering
(kg)

Daun tanpa lidi 1.430 46,18 658
Pelepah 6.292 26,07 1.640
Tandan kosong 3.680 92,10 3.386
Serat perasan 2.880 93,11 2.681
Lumpur sawit 4.740 24,07 1.132
Bungkil kelapa sawit 560 91,83 514
Total Biomassa (kg) - - 10.011

Sumber: Mathius (2003)

Zurriyati dan Sisriyenni (2007) menyatakan bahwa limbah perkebunan dan

pengolahan kelapa sawit cukup potensial sebagai pakan ternak, baik sebagai sumber

energi maupun sumber protein. Pada Tabel 2.2 memperlihatkan nilai nutrisi produk

sampingan tanaman dan pengolahan buah kelapa sawit yang dapat dijadikan pakan

ternak.

Tabel 2.2. Kandungan Gizi Daun dan Pelepah Kelapa Sawit
Uraian Keterangan (%)

Bahan kering 93,40
Protein kasar 6,50
Lemak kasar 4,47
Serat kasar 32,55
Minyak 14,43
TDN 56,00

Sumber : Laboraturium Ilmu Makanan Ternak Departemen Peternakan FP-USU (2005)

2.6. Rumput Lapang

Rumput lapang merupakan campuran dari beberapa jenis rumput lokal  yang

umumnya tumbuh secara alami, oleh karena itu rumput lapang mudah didapat tetapi
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memiliki daya produksi dan kualitas nutrien rendah serta pengelolaannya sangat minim

(Wiradarya, 1989). Rumput lapang merupakan hijauan yang sudah umum digunakan

oleh para peternak sebagai pakan utama ternak ruminansia untuk memenuhi kebutuhan

serat  kasar.

Rumput lapang mudah diperoleh, murah, dan mudah dikelola karena tumbuh liar

tanpa dibudidayakan, karena itu rumput lapang mempunyai kualitas yang rendah untuk

pakan ternak (Aboenawan, 1991). Untuk lebih jelasnya komposisi nutrisi dari rumput

lapang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Komposisi Nutrisi Rumput Lapang
Nutrien Komposisi* Komposisi** Komposisi***

Bahan Kering (%) 22,97 - -
Abu (%) 9,12 8,23 8,48
Protein Kasar (%) 10,21 7,75 8,59
Lemak Kasar (%) 1,23 1,34 6,93
Serat Kasar (%) 32,09 31,46 36,38
Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen
(%)

47,35 50,93 48,31

Total Digestible Nutrient (%) - 52,37 57,31
Kalsium (%) 0,17 - 0,30
Posfor (%) 0,17 - 0,12

Sumber : *Batubara (1992), **Furqaanida (2004), ***Wahyuni (2008)

2.7. Morfometrik dan Bentuk Tubuh Sapi Bali

Morfometrik merupakan ukuran bagian-bagian tertentu dari struktur tubuh sapi.

Ukuran tubuh sapi adalah jarak antara satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya.

Karakter morfometrik yang sering digunakan untuk diukur antara lain panjang badan,

tinggi pundak, lingkar dada, tinggi pinggul dan bobot badan (Sutardi, 1983). Erfan

(2004) menyatakan bahwa ukuran tubuh dapat digunakan untuk menaksir bobot tubuh

dan berat karkas, serta memberi gambaran bentuk tubuh hewan sebagai ciri khas

tertentu.
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Ukuran dan bentuk tubuh hewan merupakan penduga yang menyeluruh dari

bentuk tubuh dan deskripsi khas dari berbagai gambaran tubuh (Sarbaini, 2004). Ukuran

tubuh sering digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan. Ukuran tubuh merupakan

indikator penting pertumbuhan, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengindikasikan

komposisi tubuh sapi itu sendiri.

Warwick et al. (1995) menyatakan bahwa ukuran tubuh juga dapat digunakan

untuk menduga asal-usul bangsa ternak. Pengelompokan ternak berdasarkan sifat

kuantitatif sangat membantu untuk memberikan deskripsi ternak, khususnya untuk

mengevaluasi bangsa-bangsa ternak. Pendekatan morfometrik digunakan untuk

mempelajari hubungan genetik, sehingga pengukuran dilakukan terhadap bobot badan

dan ukuran-ukuran tubuh. Menurut Sarbaini (2004), penanda fenotipik merupakan

penciri yang ditentukan atas dasar-dasar yang dapat diamati atau dilihat secara

langsung, seperti ukuran-ukuran permukaan tubuh, bobot badan, warna dan pola warna

bulu tubuh, bentuk dan perkembangan tanduk.

Penelitian mengenai ukuran-ukuran tubuh ternak telah banyak dilakukan,

diantaranya oleh Otsuka et al. (1982) yang meneliti asal-usul dan hubungan

genealogical pada beberapa tipe sapi asli Asia Timur, termasuk beberapa sapi lokal asli

Indonesia. Bagian tubuh yang diukur dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan

metode baku yang dirancang Wagyu Cattle Registry Association (WCRA) Jepang.

Bagian tubuh yang diukur tersebut adalah tinggi pundak (witheres height), tinggi

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

(chest depth), lebar pinggul (hip width), lebar tulang duduk (pin bones width), lingkar

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

analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa keadaan fisik sapi Aceh, sapi Padang
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(sapi lokal Sumatera), sapi Thai dan Cebu (salah satu sapi asli Filipina) termasuk ke

dalam kelompok yang sama. Otsuka et al. (1982) juga menyatakan bahwa sapi Ongole

murni berbeda dengan sapi-sapi Asia lain, sedangkan sapi bali lebih mirip Banteng.

Ukuran-ukuran tubuh ternak dapat berbeda satu sama lain secara bebas, korelasi

diantara sifat-sifat yang diukur dapat positif apabila peningkatan satu sifat menyebabkan

peningkatan sifat lainnya. Korelasi negatif apabila satu sifat meningkat dan sifat lainnya

menurun (Laidding, 1996).

Menurut Kadarsih (2003), lingkar dada mempunyai peranan nyata terhadap

peramalan bobot badan dibanding ukuran tubuh lain. Williamson dan Payne (1983)

menyatakan bahwa penggunaan ukuran lingkar dada, panjang badan dapat memberikan

petunjuk bobot badan seekor hewan dengan tepat. Suhaiman (1999) menyatakan bahwa

ukuran-ukuran tubuh ternak merupakan sifat kuantitatif ternak yang digunakan untuk

mengetahui perbedaan-perbedaan antara jenis ternak ataupun untuk seleksi. Ukuran

tubuh ternak juga sering digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan karena ukuran

merupakan indikator penting dari pertumbuhan.

Lingkar dada (LD) merupakan salah satu dimensi tubuh yang dapat digunakan

sebagai indikator mengukur pertumbuhan dan perkembangan ternak. Pengukuran

lingkar dada diukur menggunakan pita ukur melingkar tepat di belakang scapula. Pita

ukur harus dikencangkan sehingga kedua ujung pita ukur saling berkaitan pada bagian

dada hewan ternak (Sutardi, 1983). Pertumbuhan lingkar dada mencerminkan

pertumbuhan tulang rusuk dan pertumbuhan jaringan daging yang melekat pada tulang

rusuk (Sudibyo, 1987).

Ukuran lingkar dada dapat menjadi pedoman untuk menduga bobot badan sapi

potong maupun perah. Badan dan rusuk yang panjang memungkinkan sapi dapat
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menampung jumlah  makanan yang banyak. Lingkar dada juga dipengaruhi oleh kondisi

tubuh sehingga berkorelasi positif dengan bobot badan (Sutardi, 1983).

Panjang badan (PB) dapat diukur dengan menggunakan pita ukur maupun tongkat

ukur dimulai dari tuber ischii sampai dengan tuberositas humeri. Pengukuran  panjang

badan dan lingkar dada dapat memberikan petunjuk bobot badan seekor ternak dengan

tepat (Williamson dan Payne, 1983).

Tinggi pundak (TPu) diukur dengan menggunakan tongkat ukur, dari bagian

tertinggi pundak melewati bagian belakang scapula, posisi tongkat ukur tegak lurus

degan tanah. Pengukuran tinggi pundak dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat

tumbuh besarnya seekor ternak. Sugeng (2003) mengatakan bahwa besarnya bobot

badan dapat diukur melalui tinggi badan, lingkar dada, lebar dada, kemudi dan

sebagainya.

Tinggi pinggul (TPi) diukur persis di samping pinggul ternak menggunakan

tongkat ukur dengan posisi tegak lurus dari tanah. Pengukuran tinggi pinggul dapat

dijadikan untuk melihat besarnya bobot badan ternak. Hal ini sesuai dengan yang

dikemukakan Sugeng (2003), besarnya bobot badan dapat diukur melalui tinggi badan,

lingkar dada, lebar dada, kemudi, dan sebagainya.

Badan Standardisasi Nasional (2008) menyatakan bahwa sifat kuantitatif sapi bali

betina yang dapat dijadikan sebagai bibit dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4. Standar Sifat Kuantitatif Sapi Bali Betina
Umur

(Bulan)
Parameter yang Diukur

(cm)
Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3

18 - 24 Lingkar Dada Minimum 138 130 125
Panjang Badan Minimum 107 101 95
Tinggi Pundak Minimum 105 99 93
Tinggi Pinggul Minimum - - -

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (2008)
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