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INTISARI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan body condition 
score (BCS) dengan ukuran testis pada sapi Bali. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kandang Kelompok Ternak Pade Girang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten 
Lombok Barat, selama 4 minggu. Ternak yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sapi Bali jantan yang berumur 2,5-3 tahun, dengan kisaran BCS 2-4. Data 
yang di peroleh di analisisis dengan statistik sederhana menggunakan analisis 
korelasi untuk menentukan hubungan antara variabel bebas (x) dan variabel 
terikat dengan persamaan y = a+bx. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BCS 
dengan lingkar testis dan panjang testis berkorelasi positif dengan (r= 0,504) dan 
(r= 0,365) semuanya berpengaruh nyata (P<0,05) dengan rata-rata BCS 
3,050±0,639, lingkar testis 12,488±1,538, panjang testis 15,475±1,987. Dapat 
disimpulkan bahwa bahwa body condition score (BCS) dengan lingkar testis dan 
panjang testis berkorelasi positif.  

kata kunci: BCS dengan Ukuran Testis Sapi Bali 

THE CORRELATION OF BODY CONDITION SCORE (BCS) WITH THE 
SIZE OF TESTES IN BALI CATTLE AT PEDE GIRANG CORRAL 

LINGSAR DISTRICT WEST LOMBOK REGENCY 

By: 

MUHAMMAD ALFAN 
B1D 011 185 

 

ABSTRACT 

This study aims to recognize the correlation of body condition score 
(BCS) with size of testes in Bali cattle. This study was conducted in Pade Girang 
corral, Lingsar district, West Lombok regency, during four weeks. Livestock that 
used in this study was male Bali cattles which were in 2.5 – 3 years old, by 
approximately BCS 2-4. The data that obtained, then was analyzed in simple 
statistic by using correlation analysis to determine the correlation between 
independent variable (x) and dependen variable with the equation of y = a+bx. 
The result of this study shows that BCS with testes circumference and testes 
length positively correlated with (r= 0,504) and (r= 0,365) are influential real 
(P<0,05) by knowing the average of BCS is 3,050±0,639, testes circumference is 
12,488±1,538, testes length is 15,475±1,987. It can be concluded that the body 



condition score (BCS) with testes circumference and testes length correlated 
positively.  
 
Key word: BCS with the size of testes in Bali cattle 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ternak sapi merupakan salah satu ternak potong penghasil daging yang 

memiliki nilai gizi serta nilai ekonomi yang tinggi. Sejalan dengan meningkatnya 

jumlah penduduk, kebutuhan akan konsumsi daging di Indonesia terus meningkat 

setiap tahunnya. Peluang usaha beternak sapi potong sangat menjanjikan karena 

dengan melihat meningkatnnya permintaan bahan makanan yang berasal dari 

hewan sebagai sumber protein hewani khususnya daging (Santosa, 1995).  

Reproduksi sapi jantan adalah suatu proses yang kompleks yang 

melibatkan seluruh tubuh sapi itu. Sistem reproduksi akan berfungsi bila sudah 

memasuki dewasa kelamin pada ternak sapi. Setelah mengalami dewasa kelamin, 

alat-alat reproduksinya akan mulai berkembang dan proses reproduksi dapat 

berlangsung dengan baik. Permasalahan yang dihadapi dunia peternakan 

Indonesia antara lain adalah masih rendahnya produktivitas, ditandai dengan 

rendahnya pertambahan bobot badan harian yang rata-rata masih dibawah 0,4 

kg/hari. 

BCS merupakan penilaian skor berbasis pada kondisi tubuh sapi yang 

menjadi salah satu alat manajemen bagi penentu performan reproduksi sapi dan 

menggambarkan kondisi kegemukan secara relatif dari kelompok sapi melalui 

penggunaan skala 1-5. BCS 1 merupakan kondisi tubuh sapi sangat kurus, BCS 2, 

3, dan 4 merupakan kondisi tubuh sapi dengan skor optimum untuk reproduksi, 

sementara BCS 5 merupakan kondisi sapi yang sangat berlemak dan gemuk untuk 

penggemukan (Gafar, 2007).  

Testes sebagai organ kelamin primer mempunyai fungsi mengahasilkan 

spermatozoa atau sel-sel kelamin jantan. Spermatozoa dihasilkan dalam tubuli 

seminiferi atas pengaruh FSH (Follicle Stimulating Hormone) (Toelihere, 1985).  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul Hubungan Body Condition Score (BCS)  Dengan Ukuran Testis Pada Sapi 

Bal di Kecamatan Lingsar kabupaten Lombok Barat. 



MATERI DAN METODE 

Mateti penelitian 

Penelitian ini di laksanakan selama 4 minggu bertempat di kelompok 

Ternak Pade Girang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Adapun 

materi penelitian yang digunakan yaitu 40 ekor Sapi Bali pejantan dengan umur 

berkisar 2,5-3 tahun yang dipelihara secara intensif (dalam kandang). Adapun alat 

penelitian ini adalah Pita ukur alat untuk mengukur lingkar testis, panjang testis, 

kandang jepit berfungsi untuk memudahkan pengukuran. Variabel yang akan 

diamati meliputi penilaian BCS denga skor 1-5, lingkar testis dan panjang testis. 

Cara penelitian ini  dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan  

melakukan penilaian Body Condition Score (BCS) 1-5 dan melakukan 

pengukuran lingkar testis dan panjang testis di lapangan. 

Metode penelitian 

Menilai Body condition score (BCS)  

Menurut Wildman et al. (1982) sapi memiliki skor 1 adalah sangat kurus yaitu 

bila processus spinosus pendek tampak jelas, menonjol, dan dapat diraba. Tuber 

coxae dan Tuber ischiadicus sangat jelas terlihat. Pangkal ekor (anus) 

kedalam/menyusut, vulva menonjol. Sebaliknya, sapi dengan skor 5 atau sangat 

gemuk yaitu bila struktur tulang bagian atas Tuber coxae, Tuber ischiadicus. 

Menurut Gafar (2007) sapi memiliki skor 1 sangat kurus, skor 2 kurus, skor 3 

sedang, skor 4 gemuk dan skor 5 sangat gemuk. 

Ukuran Testis 

Linggkar Testis adalah diukur dengan cara menarik agak kuat kedua testis yang 

berada dalam skrotum kearah distal hingga mencapai bagian ventral dari skrotum. 

Sesudah itu pita ukur di pasang mengelilingi diameter terbesar dari testes dan 

skrotum. Panjang Testis adalah diukur dari bagian atas testis hingga bagian bawah 

epididymis. Diukur menggunakan pita ukur.  

Analisis data; Data yang diperolehl dianalisis dengan analisis menggunakan 

Regresi linier sederhana untuk menentukan korelasi antara variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y) dengan persamaan Y= a+ bx, dimana a merupakan  konstante 

persamaan regresi dan b koefisien regresi (Sujana 2005). 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 40 ekor sapi yang di gunakan dalam penelitan ini ber umur  2,5 

tahun sampai dengan 3 tahun.   

Hasil penelitian hubungan antara BCS dengan ukuran testis disajikan dalam tabel.  

Tabel 1. Rataan ± SD Body condition score, lingkar testis, panjang testis pada sapi 

Bali jantan. 

Ukuran Rataan ± SD 

BCS 3,050 ± 0,639 
Lingkar Testis 12,488 ± 1,538 
Panjang Testis 15,475 ± 1,987 

 
Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa BCS, lingkar testis dan 

panjang testis sapi Bali dapat disajikan dalam tabel 1 dengan lampiran 1. 

Body condition score (BCS) 

Body condition score  adalah petunjuk untuk memberikan nilai tentang 

kondisi tubuh ternak yang dipeliharabaik secara visual maupun pada perabaan 

timbunan lemak dan tulang. Dengan melihat skor kondisi maka dapat diketahui 

baik buruknya manajemen pemeliharaan yang telah dilakukan oleh peternak. 

Diagram penilaian BCS  menggunakan angka skala 1 sampai 5. BCS (1= sangat 

kurus, 2= kurus, 3= sedang, 4= gemuk, 5= sangat gemuk). (Gafar, 2007). 

 Dari hasil penelitan ini diperoleh, bahwah BCS adalah berkisar antara 2 

sampai 4 dengan rata-rata 3,050 ± 0,639.  Hubungan BCS dengan lingkar testis 

berpengaruh nyata atau berkorelasi positif (r = 0,523) dapat di sajikan  dalam 

Tabel 2 dan lampiran 2. Hal ini sesui dengan pendapat (Wijono, 1998) yang 

menyatakan, bahwa kondisi tubuh mempunyai hubungan positif dengan lingkar 

testis yang dapat mempengaruhi terhadap kemampuan ejakulasi. Hasil penelitian 

ini lebih tinggi di banding dengan hasil penelitian (Wijono, 1998) yang 

memperoleh (r=0,48). Hal ini disebabkan karena perbedaan materi penelitian yang 

digunakan yaitu sapi madura.  

Ternak yang kondisi tubuhnya sangat kurus memiliki cadangan lemak 

yang kurang, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat reproduksi sapi. BCS 

sapi Bali di lokasi penelitian dikelompokkan berdasarkan nilai BCS yang 



menggunakan skala 1-5 dan dalam penelitian diperoleh kisaran nilai antara BCS 2 

sampai 4 (ada tiga kelompok BCS, yaitu 2; 3; 4). Sapi jantan maupun betina 

dalam pertumbuhan di awali dengan pertumbuhan tulang yang cepat setelah 

pubertas, laju pertumbuhan otot menurun dan deposisi lemak meningkat 

(Soeparno, 1992).  

 Mengevaluasi kondisi tubuh ternak secara teratur dapat menghindarkan 

atau membantu mengatasi kondisi tubuh yang ektrim (tidak normal), dan 

meningkatkan produktivitas produksi. Penilain kondisi tubuh pejantan yang 

sedang tumbuh juga direkomendasikan untuk membantu mengidentifikasi 

pemberian pakan dan problem-problem manajement. Ternak yang sehat dapat 

dipilih dengan melakukan penilaian BCS. Selanjutnya Mathevon, et al., (1998) 

menyatakan, bahwah ukuran testis berkorelasi positif dengan pertambahan bobot 

badan. 

Tabel 2. Korelasi (R), R Square, R Tabel Persamaan Regresi dari Body Condition 

Score (BCS) dengan Lingkar Testis, BCS Dengan Panjang Testis.        

Hubungan Parameter Persamaan Regresi r hitung R Square 

BCS vs Lingkar Testis Y = 8,646 + 1,259 X 0,523 0,273 

BCS vs Panjang Testis Y = 12,013  + 1,135 X 0,365 0,133 

Signifikan P< 0,05 *(beda nyata) dan P>0,05 (tidak beda nyata) 

Hubungan antara BCS dengan Lingkar Testis 

         Y                          BCS vs lingkar testis (y =8,646+1,259x)      

       

         8,646 

         7,646 

          6,646 
 

            0      -0,741       0,259         1,259               x 

                                 BCS                 

Grafik 1. korelasi antara BCS dengan Lingkar testis. 
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Ukuran testis diketahui dengan mengukur lingkar skrotum pada bagian 

terbesar dari testis dengan menggunakan pita ukur. Menurut Frizzas et al. (2008) 

pita ukur yang digunakan diposisikan pada tengah skrotum yang merupakan titik 

terbesar, mengelilingi kedua testes.  

Pengukuran lingkar skrotum dilakukan menggunakan metode Sorensen 

yaitu melingkarkan pita ukur pada bagian terlebar dari skrotum. Testis ditarik 

dengan kuat ke bagian bawah skrotum dengan memegang bagian dasar secara 

melingkar dengan tangan dan tarik testis. Pita ukur dibuat membentuk lingkaran 

kemudian dimasukkan ke skrotum dan tarik tepat di bagian diameter terbesar dari 

bagian skrotum. Menerut Velaquez et al. (2003), bahwa pengukuran fertilitas 

melalui lingkar skrotum lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode 

lainya, karena pengukuran lingkar skortum lebih mudah. Ibu jari dan jari-jari 

harus berada di bagian skrotum dan testis untuk mencegah pemisahan testis dan 

pengukuran tidak akurat. 

 Lingkar testis pada hasil penelitian ini adalah rata-rata 12,488 ± 1,538 cm. 

Setelah uji statistik diperoleh, lingkar testis berkorelasi positif terhadap Body 

condition score (BCS) atau  berpengaruh nyata (r= 0,523). dan R square = 0,273 

yang di sajikan pada tabel 2 dan lampiran 2, artinya bahwa peningkatan lingkar 

testis dipengaruhi oleh body condition score sebesar 23,7 %.  Menurut Wijono 

(1998) kondisi tubuh berkorelasi positif terhadap lingkar testis dan kemampuan 

ejakulasi. Hasil penelitian ini lebih tinggi dibanding dari hasil penelitian Wijono 

(1998) yaitu (r = 0,37). Hal ini disebabkan karena perbedaan bangsa dan 

lingkungan yaitu sapi Madura. 

 Kondisi dan ukuran testis mempunyai kemampuan optimum seekor 

pejantan dalam menghasilkan sperma normal dan sehat (Salisbury dan Van 

Demark, 1985). Sebanyak 80% dari bobot testes adalah tubuli seminiferi yang 

merupakan produsen sperma (Ashdown dan Hafes, 1993). Semakin besar testes 

semakin banyak tubuli seminiferi dan jumlah sperma yang dihasilkan. Setiap satu 

gram jaringan testes sapi dewasa mampu menghasilan sperma perhari atau kira-

kira enam ribu per menit (patodihardjo 1987). 

Hasil dari analisis korelasi dan regresi BCS dengan lingkar testis dapat di 

sajikan pada lampiran 2 dan Grafik. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa 



ada korelasi antara BCS dengan lingkar testis pada sapi Bali, dengan nilai 

koefisien korelasi r = 0,523 dan koefisien determinasi R Square = 0,273 dengan 

Persamaan Regresi Y= 8,646+1,259 X, artinya keeratan hubungan antara BCS 

dengan lingkar testis adalah cukup tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Kostaman et al. (2004) pada kambing jantan muda berumur kurang 

lebih 11 bulan yang melaporkan adanya korelasi sangat kuat dan sangat signifikan 

antara lingkar skrotum dengan postur tubuh, dengan koefisien korelasi r = 0,99. 

Hubungan antara BCS dengan Panjang Testis 

          Y         BCS vs Panjang testis  (y=12,013±1,135x)

       
        12,013 

        11,013 

        10,013     

                      0        -0,865       0,135     1,135                x 

                                 BCS                 

Grafik 2. korelasi antara BCS dengan panjang testis. 

 Panjang testis pada hasil penelitian ini adalah rata-rata 15,475 ± 1,987 cm. 

Panjang testis berkorelasi positif terhadap BCS (r = 0,365), dengan R square = 

0,133 di sajikan pada tabel 2 dan lampiran 3 yang artinya bahwa peningkatan 

panjang testis dipengaruhi oleh Body condition score sebesar 13,3 %. Hasil 

penelitian ini lebih besar dari Wijono (1995) yang mendapatkan rata-rata panjang 

testis  adalah 11,9± 1,14, kondisi tubuh berkorelasi positif terhadap panjang testis 

(r = 0,37). Kemampuan ejakulasi dan kualitas sperma sangat dipengaruhi oleh 

ukuran testis (panjang dan lingkar testis). Tingginya panjang testis dan lingkar 

testis ini karena sapi yang digunakan berbeda, dari perbedaan bangsa, lingkungan, 

kondisi pakan akan mempengaruhi terhadap panjang testis. 

Hasil dari analisis korelasi dan regresi BCS dengan panjang testis dapat 

di sajikan pada tabel 2 dan grafik. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa  

korelasi antara BCS dengan panjang testis pada sapi Bali, dengan nilai koefisien 

korelasi r = 0,365 dan koefisien determinasi R Square = 0,133, dengan Persamaan 
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Regresi Y= 12,013+1,135 X korelasi ini mempunyai keeratan hubungan antara 

BCS (X) dengan panjang testis (Y)  adalah tinggi . Tingginya korelasi antara BCS 

dengan panjang testis yang didapat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

berat badan erat kaitannya dengan panjang testis yang dapat dipertimbangkan 

sebagai dasar untuk memilih pejantan untuk dijadikan sebagai bull. 

Upaya untuk mendapatkan tingkat kesuburan pada sapi khususnya jantan 

tampaknya tidak saja dapat diamati secara mikroskopis untuk melihat kualitas 

spermatozoa, tetapi secara fenotipik ukuran tubuh atau ukuran testis tampaknya 

lebih praktis dan dapat dilakukan. (Lee dan Land,1985).  

 Kondisi tubuh berkorelasi positif terhadap panjang testis, korelasinya 

sama. Ini menandakan bahwa ukuran testis sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh. 

Atau dengan kata lain dalam menentukan pejantan yang akan dijadikan sebagai 

breeding untuk meningkatkan produktivitas ternak lokal dapat dilihat dari kondisi 

dan panjang testis. (Hafez, 2008).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Terdapat hubungan antara BCS dengan ukuran-ukuran testis, BCS dengan 

lingkar testis mempunyai hubungan yang sangat erat, BCS dengan panjang testis 

mempunyai hubungan cukup erat 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih banyak 

dan breed maupun lingkungan yang berbeda. 
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