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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur populasi, keragaman 

dan persentase warna-warna sapi bali yang menyimpang dari warna bulu standar 

bibit di Kota Mataram. Metode yang digunakan pada peneltian ini adalah metode 

survey dengan melakukan pengamatan dan dokumentasi terhadap pola warna 

tubuh sapi bali yang menyimpang dari standar bulu sapi bali. Lokasi penelitian di 

3 kecamatan sampel yang dibedakan berdasarkan jumlah populasi sapi bali, yakni 

tergolong banyak, sedang, sedikit, sehingga diperoleh kecamatan Sekarbela, 

Selaparang, Sandubaya. Jumlah responden 39 orang dengan ketentuan responden 

memiliki lebih dari satu ekor. Hasil penelitian menunjukan bahwa, sturktur 

populasi daerah sampel terdiri dari pedet jantan 12,41%, pedet betina 18,25%, 

muda jantan 5,84%, muda betina 13,87%, dewasa jantan 9,49%, dan dewasa 

betina 40,15%. Dari struktur populasi tersebut, terdapat 50,36% sapi bali bibit, 

yang terdiri dari 78,26% sapi bali warna murni dan 21,74 sapi bali yang 

menyimpang. Pola penyimmpangan warna terdiri dari kombinasi satu warna dan 

kombinasi dua warna.    
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the structure population, variation and proportion the 

other color pattern of bali cattle in Kota Mataram. Survey method, observation 

and photography were use in the study. The study was done in three districts 

(Sekarbela, Selaparang, and Sandubaya). Best on high, medium, and small 

population of bali cattle. The result showed that composition of bali cattle were 

12,41% bulls calves, 18,25% heifer calves, 5,84% bullock, 13,87% heifers, 9,49% 

bull, and 40,15% cows. The structure population followed are 50,36% of breeding 

stock. There were 21,74% of bali cattle head other colors pattern from breeding 

stock. The other colors pattern were single and combination two of pattern. 
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PENDAHULUAN 

 

Sapi bali merupakan salah satu bangsa sapi asli Indonesia. Sapi ini 

memiliki ciri genetik yang khas dan keunggulannya yang tidak kalah jika 

dibandingkan dengan bangsa sapi lainnya. Pada awalnya perkembangan sapi bali 

ini hanya terpusat di Pulau Bali, akan tetapi menurut (Bandini, 2004) sapi bali kini 

telah menyebar hampir ke seluruh pelosok nusantara, bahkan sampai ke negara 

tetangga seperti Malaysia, Philipina, Australia bagian utara, dan sebagainya. 

Sebagai ternak unggul, banyak hal yang perlu kita ketahui dan dikaji lebih 

jauh mengenai ciri khas karakteristik (genetik dari) sapi bali itu sendiri. Menurut 

(Hardjosubroto, 1994) faktor genetik ditentukan oleh susunan gen di dalam 

pasangan kromosom yang dimiliki oleh induvidu. Pada umumnya bulu sapi bali 

pendek, halus, dan licin dengan ciri kulit berpigmen dan halus. Untuk pola warna 

bulu sapi bali ini sendiri memiliki ciri yang khas, yaitu warnanya yang merah 

keemasan dan adanya bulu putih yang sering di sebut mirror alias cermin yang ada 

di bawah ekor. 

Usaha mempertahankan kemurnian genetik dari kelestarian ternak sapi 

bali, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menetapkan empat daerah 

pengembangan sapi bali murni. Peraturan tersebut melarang pemeliharaan jenis 

sapi lainnya di daerah tersebut. Daerah yang dimaksud adalah Propinsi Bali, 

Sulawesi Selatan, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan NTB (Nusa Tenggara Barat) 

(Bandini,2004). Akan tetapi hal ini dapat  berimbas akan menurunnya kualitas 

genetik dari ternak tersebut, menurut (Anonim, 2013) dewasa ini sapi bali 

memiliki masalah serius yakni rendahnya kualitas bibit yang disebabkan seleksi 



6 

 

yang negatif pada tataran peternakan rakyat, dan tingkat kawin sedarah 

(inbreeding) yang tinggi. 

Menurunnya tingkat kualitas genetik ternak sapi bali tentu ditandai dengan 

adanya penyimpangan fisiologis ternak seperti adanya beberapa sapi bali dengan 

warna bulu yang warna  bulunya menyimpang dari warna bulu aslinya. Untuk 

daerah NTB sendiri hasil penelitian tentang  penyimpangan warna bulu sapi bali 

khususnya di Pulau Lombok menunjukkan bahwa jumlah sapi bali yang warnanya 

menyimpang untuk daerah tingkat II Lombok Barat sebanyak 38.99 % (Sudrana et 

al., 1989); daerah tingkat II Lombok Tengah sebanyak 46.40 % (Prasetyo et 

al.,1992); dan untuk daerah tingkat II Lombok Timur sebanyak 49.90 % (Zuhadi, 

1990).  

Laporan persentase keragaman penyimpangan warna bulu sapi bali untuk 

wilayah Kotamadya Mataram belum ada, masalah peternakan ini sendiri cukup 

bervariasi antara lain pola pemeliharaan yang masih tergolong tradisional, masih 

menjadikan usaha sampingan saja dan tidak memperhatikan tentang masalah mutu 

genetik dari ternak itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian yang 

berjudul “Struktur Populasi dan Persentase Sapi Bali yang Menyimpang Warna 

Bulunya Dari Warna Bulu Standard Bibit di Kota Mataram.” 

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

struktur populasi dan persentase sapi bali bibit yang menyimpang warna bulunya 

dari warna bulu standar pada bibit di Kota Mataram. 
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Kegunaan dari hasil penelitian ini akan diketahui kualitas sapi bali bibit di 

Kota Mataram berdasarkan warna bulu sehingga dapat dijadikan titik tolak 

program peningkatan bibit ternak oleh pemerintah daerah dan Mahasiswa 

mendapatkan pengalaman dalam penelitian. 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Materi penelitian adala sapi bali dan sapi bali bibit yang ada di Kota 

Mataram dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

dengan metode survei di wilayah studi di tiga kecamatan di Kota Mataram. 

Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Desember 2014 sampai 

dengan Bulan Januari 2015. Penelitian ini dilaksanakan di tiga kecamatan di Kota 

Mataram yaitu Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Ampenan dan kecamatan 

Sandubaya. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a.       Menentukan daerah sampel dilakukan secara purposive berdasarkan jumlah 

pupulasi. Penentuan kecamatan dilakukan berdasarkan populasi terbanyak, 

sedang, dantersedikit. 

b.       Penentuan sampel responden dilakukan dengan metode purposive sampling. 

Dari tiap-tiap sampel kecamatan dipilih masing-masing 15 responden 

sehingga jumlah responden pada tiga kecamatan berjumlah 45 orang 

responden dengan ketentuan responden memiliki lebih dari satu ekor ternak. 

c.  Sampel ternak yang digunakan sebanyak 137 ekor. 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari variabel pokok dan 

variabel penunjang. 

 3.4.1 Variabel Pokok  

a. Umur ternak yang dinyatakan menurut jumlah dan keadaan gigi seri 

tetap. 

b. Warna bulu sapi bali yang dibedakan atas warna standar (murni) 

danyang telah mengalami penyimpangan.  



9 

 

Variabel Penunjang  

a. Informasi pendukung meliputi identitas peternak, tujuan peternak, pemilikan 

ternak, dan asal-usul ternak. 

b. Manajemen pemeliharaan. 

Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan dan   

informasi yang diperlukan terhadap responden sesuai dengan variabel yang 

diamati. 

b. Observasi  

 Merupakan pengamatan secara langsung wilayah penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan untuk menunjang hasil penelitian.Data primer 

diperoleh langsung dari responden sesuai variabel yang diamati. Data sekunder 

diperoleh melalui data penelitian yang telah dilakukan dan informasi dari pihak 

terkait seperti data statistik, buku, jurnal, tesis, internet dan instansi terkait. 

 Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

1.  Kamera digital, 2 Kuisioner, dan 3 Alat tulis-menulis. 

Data yang didapatkan dianalisis dengan statistik yang digunakan untuk 

mengetahui “Struktur Populasi dan Persentase Sapi Bali Bibit yang Menyimpang 

Warna Bulunya dari Warna Bulu Standar Bibit di Kota Mataram”digunakan 

analisis deskriptif untuk selanjutnya dibandingkan dengan kriteria Standar 

Nasional Indonesia (SNI) tahun 2008. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Struktur Populasi Sapi Bali 

 Kestabilan struktur populasi sangat ditentukan oleh kenaikan dan 

penurunan populasi akibat dari adanya kelahiran dan kematian serta proses jual 

beli ternak (Petheram, 1983). Dalam penentuan daerah sampel peneliti mengacu 

pada data Badan Pusat Statistik Kota Mataram yang dapat dilihat pada Tabel. 

Populasi tahun 2013 Kota Mataram. 

Tabel.Populasi Tahun 2013 Kota Mataram 

 Kecamatan Jumlah (ekor) 

Ampenan 339 

Sekarbela 546 

Mataram 231 

Selaparang 164 

Cakranegara 204 

Sandubaya 515 

Kota Mataram 1999 

Sumber : Data BPS Kota Mataram tahun 2013 

 Jumlah populasi ternak sapi tersebut diambil sampel sebanyak 27,3% dari 

populasi ternak dengan rincian umur dan jenis kelamin seperti yang tertera pada 

Tabel .Struktur populasi sapi bali di Kota Mataram berdasarkan variasi umur dan 

jenis kelamin. 

Tabel. Struktur populasi sapi bali di Kota  Mataram berdasarkan     

variasi umur dan jenis kelamin 

No 
Variasi 

umur 

Jenis 

kelamin  

Kecamatan Jumlah 

(ekor) 

Jumlah 

(persen) Sekarbela Selaparang Sandubaya 

1 

Pedet 

(<1- 1,5 

th) 

Jantan 6 4 7 17 12,41 

Betina 10 7 8 25 
18,25 

2 
Muda 

(1,5- 3 th) 

Jantan 1 1 6 8 5,84 

Betina 11 7 1 19 13,87 

3 
Dewasa 

(3- Dst) 

Jantan 2 4 7 13 9,49 

Betina 21 10 24 55 40,15 

Jumlah 51 33 53 137 100 
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Tabel 3. dapat diketahui  bahwa struktur populasi sapi bali yang ada di 

daerah penelitian lebih banyak terdapat populasi sapi bali dewasa betina yaitu 

sebanyak 40,15%, sedangkan secara berturut populasi lainnya adalah pedet jantan 

sebanyak 12,41%, pedet betina 18,25%, muda jantan 5,84%, muda betina 13,87%, 

dan dewasa jantan 9,49%. 

 Struktur populasi yang ada di daerah penelitian menunjukkan bahwa 

populasinya cenderung tidak stabil, menurut Bahagiawati et al.(2010) mengatakan 

struktur populasi tidak stabil, merupakan populasi yang memiliki jumlah induvidu 

tingkatan yang lebih muda selalu lebih sedikit dibanding jumlah induvidu yang 

lebih tua. Seperti hasil pengamatan yang dilakukan pada daerah penelitian 

ditemukan bahwa pupolasi sapi bali dewasa lebih tinggi dari pada tingkat populasi 

sapi bali muda, adapun jumlah sapi bali dewasa adalah 68 ekor dan sapi bali muda 

adalah 27 ekor. Hasil penelitian ini juga ditinjau dari sumber kepemilikan ternak, 

para peternak di Kota Mataram mendapatkan bantuan sapi bali dari pemerintah, 

sebagian besar bantuan tersebut merupakan sapi bali betina yang berjumlah 

53,68% berasal dari bantuan pemerintah.. 

Penyimpangan Warna Bulu pada Sapi Bali Bibit 

 Hasil pengamatan diperoleh sapi bali bibit di daerah penelitian sebanyak 

69 ekor (50,39%) dari sampel (137 ekor). Jumlah tersebut didapatkan 15 ekor 

(21,74%) yang menyimpang warna bulunya. Jumlah penyimpangan warna bulu 

sapi bali dapat dilihat pada Tabel Stuktur kepemilikan sapi bali bibit.  

    Tabel.Struktur Kepemilikan Sapi Bali Bibit 

Jenis 
Kelamin 

Klasifikasi 
Umur 

Jumlah 

(ekor) 
Murni 
(ekor) 

Warna 
Menyimpang 

(ekor) 
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Betina 
Pedet 25 23 2 

Muda 17 11 6 

Jantan 
Pedet 19 18 1 

Muda 8 2 6 

Jumlah (ekor) 69 54 15 

Jumlah (persen) 50,36 78,26 21,74 

 

Macam penyimpangan warna bulu yang didapatkan dari hasil pengamatan 

ada dua macam pola penyimpangan yaitu pola penyimpangan satu warna dan pola 

penyimpangan dua warna. 

 Pola Warna Menyimpang Pada Sapi Bali Bibit 

Pola penyimpangan satu warna terdapat penyimpanagan warna yang dangan 

nama daerah (lokal Lombok) dikenal dengan sebutan 1). Bintangan : terdapat 

bercak putih pada bagian badannya, 2). Sonteng : terdapat warna putih pada 

sebagian dahi kepalanya, 3). Bereng : warna bulu tubuh hitam sejak kecil, warna 

bulu telinga bagian dalam juga hitam dan pada sapi jantan walaupun telah 

dikastari tidak terjadi perubahan warna, 4). Potek: seluruh tubuhnya berwarna 

putih. Jumlah dan persentase pola penyimpangan satu warna dapat dilihat pada 

Tabel Penyimpangan satu warna. 

Tabel. Penyimpangan Satu Warna 

Jenis 
kelamin 

Klasifikas
i umur 

Pola penyimpangan warna Jumla
h Bintangan Sonteng Bereng Potek 

Betina Pedet - - - - - 

 
Muda 1 2 - 1 4 

Jantan Pedet - 1 - - 1 

 
Muda 1 1 2 2 6 

Jumlah (ekor) 2 4 2 3 11 

Jumlah (persen) 13,33 26,67 13,33 20 15,94 

 Pada pola penyimpangan dua warna ditemukan dua macam penyimpangan 

warna yaitu 1). Sonteng bintangan pola penyimpangan warna ini terdapat warna 

putih pada dahi ternak dan bercak-bercak putih di tubuh sapi bali, 2). Sonteng 
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belang pola penyimpangan ini yaitu terdapat warna putih pada dahi dan terdapat 

tutul-tutul putih pada bagian tubuh sapi bali. Jumlah dan persentase pola 

penyimpangan dua warna dapat dilihat pada Tabel peyimpangan kombinasi 2 

warna  

Tabel .Penyimpangan Kombinasi 2 Warna 

Jenis 
kelamin 

Klasifikasi 
umur 

Pola penyimpangan 
warna 

Jumlah 
Sonteng 

bintangan 
Sonteng 
belang 

Betina Pedet - 1 1 

 
Muda 1 2 3 

Jantan Pedet - - - 

 
Muda - - - 

Jumlah (ekor) 1 3 4 

Jumlah (persen) 6,67 20 6 

  

 Dengan ditemukannya data adanya penyimpangan warna bulu di Kota 

Mataram pada sapi bali bibit perlu adanya peninjauan kembali cara pemilihan sapi 

bali bibit agar tidak didapatkan lagi sapi bali bibit dengan warna bulu yang 

menyimpang. Sapi bali bibit harus memenuhi standar berdasarkan ukuran tubuh 

maupun warna bulu dalam hal ini sapi bali bibit tidak boleh ada warna sapi bali 

yang menyimpang. 
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KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Struktur populasi yang ada di Kota Mataram tidak stabil. 

2. Struktur populasi yang ada di Kota Mataram dari daerah sampel yaitu 

pedet jantan sebanyak 12,41%, pedet betina 18,25%, muda jantan 5,84%, 

muda betina 13,87%, dan dewasa jantan 9,49%, dan dewasa betina 

40,15%. 

3. Terdapat 21,74% jumlah sapi bali yang menyimpang warna bulunya dari 

standar bibit. 

4. Terdapat 4 (empat) warna menyimpang pola tunggal sapi bali di Kota 

Mataram yang dalam bahasa Sasak disebut bintangan berjumlah 13,33%, 

sonteng 26,67%, bereng 13,33%, potek/bungling 20%. Warna 

menyimpang kombinasi 2 (dua) warna yang terdiri dari sonteng-bintangan 

6,67%, sonteng-belang 20%. 

B. Saran 

1. Terdapatnya penyimpangan warna bulu sapi bali pada bibit mencerminkan 

bahwa masih belum terjaganya kualitas bibit yang ada dari peternakan rakyat, 

diharapkan bagi pemerintah setempat agar selalu memantau dan menjaga 

kualitas ternak dalam hal ini sapi bali agar meningkatnya produksi dan 

produktivitas dari sektor peternakan itu sendiri. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menggali lebih dalam lagi 

keragaman genetik yang ada di daerah Kota Mataram. 
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