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PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Sapi bali merupakan jenis sapi potong yang termasuk dalam salah satu aset nasional yang 

cukup potensial dalam pengembangan industri ternak di Indonesia (Talib, 2002). Dalam rangka 

perbaikan mutu genetik sapi lokal, sapi bali betina menjadi salah satu prioritas karena 

keunggulannya yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup yang baru dengan 

menampilkan performan produksi yang cukup bervariasi dan performan reproduksi yang tetap 

tinggi sekitar 80% (Ngadiyono,1997). Tingginya tingkat reproduksi sapi bali tersebut dapat 

terlihat dari selang beranak yang pendek mendekati satu tahun (Martojo, 1990). 

Pengelolaan manajemen peternakan sebagai upaya untuk melestarikan sapi bali betina 

yang optimal sangat diperlukan, karena sapi bali betina yang kondisi badannya sehat dijadikan 

bibit untuk menghasilkan keturunan (Bearden et al., 2004). Salah satu faktor pengelolaan yang 

perlu mendapat perhatian adalah kesehatan sapi bali yang meliputi pencegahan dan pengendalian 

penyakit. Namun pada kenyataannya usaha peternakan ini masih dihadapkan pada permasalahan 

yang sangat menghambat dan merugikan yakni angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi 

(Widiyono et al., 2003). Untuk mengatasi keadaan ini deteksi gangguan kesehatan sapi bali yang 

lebih dini dan tepat serta adanya penanganan medik yang akurat menjadi suatu kebutuhan 

mutlak.  

Status praesen adalah gambaran fisiologis hewan saat ini atau keadaan umum normal dari 

hewan. Pemeriksaan status praesen untuk tujuan penegakan diagnosa suatu penyakit atau tujuan-

tujuan lain termasuk penelitian tentang sapi bali selama ini mengacu pada referensi ras sapi 

lainnya yang dipublikasi di beberapa sumber. Referensi tersebut belum tentu merupakan kisaran 



nilai normal status praesen sapi bali. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan tindakan diagnostik 

dan penanganan yang akurat terhadap suatu penyakit. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji parameter fisiologis yang berkaitan dengan 

status praesen sapi bali betina dewasa yang ada di sentra pembibitan sapi bali di desa Sobangan 

kecamatan Mengwi kabupaten Badung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang ingin diungkap dari penelitian ini 

adalah bagaimana profil status praesen pada kelompok sapi bali betina dewasa di sentra 

pembibitan sapi bali desa Sobangan, kecamatan Mengwi, kabupaten Badung ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil status praesen pada kelompok sapi bali 

betina dewasa di sentra pembibitan sapi bali desa Sobangan, kecamatan Mengwi, kabupaten 

Badung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang profil status praesen 

sapi bali betina dewasa yang ada di sentra pembibitan sapi bali desa Sobangan, kecamatan 

Mengwi, kabupaten Badung sehingga dapat digunakan sebagai parameter untuk penelitian sapi 

bali terutama yang meneliti aspek kesehatan dan fisiologis sapi bali betina dewasa.  

1.5 Kerangka Konsep 

Status praesen adalah gambaran fisiologis hewan saat ini atau keadaan umum normal dari 

hewan. Status praesen sering digunakan sebagai pedoman dalam menentukan status kesehatan 

ternak yang terdiri dari pulsus, detak jantung, suhu tubuh, dan respirasi. Status praesen sapi bali 



betina dewasa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain metabolisme tubuh, lingkungan dan 

aktivitas fisik (Kelly, 1984). Sampai saat ini belum ada penelitian yang khusus mengkaji standar 

normal status praesen sapi bali betina dewasa. Untuk mengetahui status praesen sapi bali betina 

dewasa, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengamatan pada sapi bali betina dewasa yang ada di 

sentra pembibitan sapi bali desa Sobangan,  kecamatan Mengwi, kabupaten Badung. 

 


