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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sapi Bali

Sapi bali adalah sapi lokal Indonesia keturunan banteng 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 350-400 kg, panjang badan 125-134

cm, lingkar dada 180-185 cm dan tinggi pundak 122-126 cm. Sapi jantan tidak

bergumba, memiliki gelambir kecil dan tubuh kompak. Warna sapi bali pada

jantan maupun betina sama ketika dilahirkan yaitu coklat muda. Warna ini 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).

Sapi bali merupakan salah satu jenis sapi lokal Indonesia yang berasal dari bali

yang sekarang telah menyebar hampir ke seluruh penjuru Indonesia bahkan

sampai luar negeri seperti Malaysia, Filipina, dan Australia (Oka, 2010). Sapi bali
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memiliki keunggulan dibandingkan dengan sapi lainnya antara lain mempunyai

angka pertumbuhan yang cepat, adaptasi dengan lingkungan yang baik, dan

penampilan reproduksi yang baik. Sapi bali merupakan sapi yang paling banyak

dipelihara pada peternakan kecil karena fertilitasnya baik dan angka kematian

yang rendah (Purwantara et al, 2012).

Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa ada tanda-tanda khusus yang

harus dipenuhi sebagai sapi bali murni, yaitu warna putih pada bagian belakang

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

sampai batas pinggir atas kuku, bulu pada ujung ekor hitam, bulu pada bagian

dalam telinga putih, terdapat garis belut (garis hitam) yang jelas pada bagian atas

punggung, bentuk tanduk pada jantan yang paling ideal disebut bentuk tanduk

silak congklok yaitu jalannya pertumbuhan tanduk mula-mula dari dasar sedikit

keluar lalu membengkok keatas, kemudian pada ujungnya membengkok sedikit

keluar. Pada betina bentuk tanduk yang ideal yang disebut manggul gangsa yaitu

jalannya pertumbuhan tanduk satu garis dengan dahi arah kebelakang sedikit

melengkung kebawah dan pada ujungnya sedikit mengarah kebawah dan kedalam,

tanduk ini berwarna hitam.

Sapi bali lebih unggul dibandingkan bangsa sapi lainnya, misalnya Sapi

bali akan memperlihatkan perbaikan performan pada lingkungan baru dan

menunjukkan sifat-sifat yang baik bila dipindahkan dari lingkungan jelek ke

lingkungan yang lebih baik. Selain cepat beradaptasi pada lingkungan yang baru,

sapi bali juga cepat berkembang biak dengan angka kelahiran 40%-85% (Martojo,

1988). Keunggulan lain sapi bali adalah sangat disenangi oleh petani karena

memiliki kemampuan kerja yang baik, reproduksinya sangat subur, tahan caplak,
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mampu berkembang biak pada lingkungan yang jelek dan dapat mencapai

persentase karkas 56,6% apabila diberi pakan tambahan konsentrat (Moran,

1978).

Di Indonesia perkembangan sapi bali sangat cepat dibanding dengan breed

potong lainnya, hal tersebut disebabkan breed ini lebih diminati oleh petani kecil

karena beberapa keunggulannya yang antara lain, tingkat kesuburannya tinggi,

sebagai sapi pekerja yang baik dan efesien serta dapat memanfaatkan hijauan yang

kurang bergizi dimana breed lainnya tidak dapat (Moran, 1990),  persentase

karkas tinggi, daging tanpa lemak, heterosis positif tinggi pada persilangan (Pane,

1990), daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan persentase beranak

dapat mencapai 80 persen (Ngadiyono, 1997). Selain beberapa keunggulan di atas

terdapat juga beberapa kekurangan yakni bahwa sapi bali pertumbuhannya

lambat, rentan terhadap penyakit tertentu misalnya: penyakit jembrana, peka

terhadap penyakit ingusan (malignant catarrhal fever) dan sapi bali ziekte

(Darmaja, 1980).

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).
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Gambaran bentuk dan ukuran sapi bali Jantan terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Sapi bali Jantan

Sapi bali mempunyai kemampuan peroduksi dan repoduksi yang tinggi

diantara ternak lokal dan mempunyai fungsi yang banyak dalam menujukan

usaha-usaha tani ternak dipedesaan (Kadasih, 2003) dan sapi bali lebih unggul

dibandingkan bangsa sapi lainya, misalnay sapi bali akan memperlihatkan

perbaikan performan pada lingkungan baru menujukan sifat-sifat yang baik bila

dipindahkan dari lingkunagn jelek kelingkungan yang lebih baik. Selain cepat

beradap tasi pada lingkungan yang baru, sapi bali juga cepat berkembang bila

dengan angka kelahiran 40% - 85% (Martojo, 1998).

Sapi bali mampu beradaptasi dilingkungan yang buruk dan tidak selektif

teradap makanan. Selain itu, sapi bali cepat beranak jinak, mudah  dikendalikan

dan memiliki daya cerna teradap makanan serat yang baik (Batan, 2006). Dengan

berbagai keunggulan yang memiliki tersebut dan mengingat indonesa merupakan

pusat sapi bali di dunia maka sapi bali merupakan aset nasional yang perlu

dilestarikan  (Pane, 1991).
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2.2. Morfometrik Sapi Bali

Morfometrik diartikan sebagai suatu cara yang mencakup ukuran

pengukuran bentuk atau suatu cara pengukuran yang memungkinkan sesuatu

untuk diuji. Sebagai contoh distribusi objek pada bidang dua dimensi ukur

kemudian digunakan untuk memperediksi bentuk dan distribusi objek tersebut

pada bidang tiga dimensi. Ukuran pada penelitian ini dapat diartikan sebagai

dimensi, besar, luas/ukur suatu permukaan atau volume. Bentuk diartikan sebagai

model, karakter atau susunan sesuatu sebagai penentu penampilan luarnya

(Biology Online Team, 2004).

Suhaiman (1999) menyatakan morfometrik adalah ukuran-ukuran tubuh

seperti tinggi pundak, panjang badan, lingkar dada, panjang teling, berat badan,

panjang ekor, dan tinggi pinggul. Mulyadi (1996) mengemukakan bahwa

morfometrik merupakan salah satu alat untuk melakukan seleksi pada ternak.

Suhaiman (1999) menyatakan bahwa ukuran-ukuran tubuh ternak merupakan sifat

kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antara

jenis ternak ataupun untuk seleksi. Berdasarkan SNI 7355:2008 tentang sifat

kuantitatif sapi bali jantan yang dapat dijadikan sebagai bibit, terlihat pada Tabel

2.1.

Tabel. 2.1. Sifat kuantitatif sapi bali jantan
Umur (bulan) Parameter yang diukur (cm) Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3

24 - < 36
Lingkar dada minimum
Tinggi pundak minimum
Panjang badan minium

176
119
124

162
113
117

155
107
110

≥ 36
Lingkar dada minimum
Tinggi pundak minimum
Panjang badan minimum

189
127
132

173
121
125

167
115
118

Sumber : Standar Nasional Indonesia 7355:2008
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Karakterisasi ukuran-ukuran tubuh dapat digunakan untuk mengukur jarak

genetik, merupakan metode pengukuran yang murah dan sederhana (Brahmantyo

dkk 2003). Menurut Doho (1994) ukuran-ukuran tubuh juga digunakan untuk

menggambarkan eksterior hewan sebagai ciri khas suatu bangsa. Menurut

Suparyanto dkk (1999) dan Zulu (2008), ukuran-ukuran tubuh dapat

menggambarkan ciri khas dari suatu bangsa. Karakterisasi bisa dilakukan secara

kuantitatif dan kualitatif (Noor, 2008; Sarbaini, 2004). Sifat kuantitatif adalah

sifat-sifat produksi dan reproduksi atau sifat yang dapat diukur, seperti bobot

badan dan ukuran-ukuran tubuh. Ekspresi sifat ini ditentukan oleh banyak

pasangan gen (poligen), baik dalam keadaan homozigot maupun heterozigot

(Noor, 2008) dan dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu melalui pakan, penyakit dan

pengelolaan, tetapi tidak dapat mempengaruhi genotipe hewan (Warwick dkk,

1995; Martojo, 1992).

Ukuran tubuh ternak yang digunakan dalam pendugaan bobot badan

ternak sapi biasanya adalah lingkar dada dan panjang badan (Santoso, 2003).

Besarnya badan dapat diukur melalui tinggi badan, lingkar dada dan sebagainya

kombinasi berat dan besarnya badan umumnya di pakai sebagai ukuran

pertumbuhan (Sugeng, 2003). Secara fisiologis lingkar dada memiliki pengaruh

yang besar terhadap bobot badan karena dalam rongga dada terdapat organ-organ

separti jantung dan paru-paru. Organ-organ tersebut akan tumbuh dan mengalami

pembesaran sejalan dengan pertumbuhan ternak. Di samping itu, pertambahan

bobot badan juga dipengaruhi oleh penimbunan lemak (Yusuf, 2004).


