
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi bali 

Sapi bali adalah sapi asli Indonesia yang berhasil di domestikasi dari banteng (Bos–bibos 

Banteng) dan merupakan plasma nutfah asli pulau Bali (Hayashi et al., 1980). Ditinjau dari 

sistematika ternak, sapi bali tergolong dalam klasifikasi Kingdom Animalia, Filum Chordata, 

Kelas Mamalia, Ordo Artiodactyla, Family Bovidae, Genus Bos, dan Spesies Bos sondaicus 

(Williamson dan Payne, 1993). 

Ciri–ciri sapi bali antara lain bentuk tubuh menyerupai banteng, tetapi berukuran lebih 

kecil akibat proses domestikasi. Dada dalam dan padat, tidak berpunuk, kulit berwarna merah 

bata saat masih pedet dan setelah dewasa pada betina warna tetap bertahan tetapi pada jantan 

warna berubah menjadi cokelat tua atau hitam legam, cermin hidung, kuku dan rambut ujung 

ekor berwarna hitam, kaki-kaki ramping, pada bagian bawah persendian karpal dan tarsal 

berwarna putih. Kulit berwarna putih juga ditemukan pada bagian pantat dan pada paha bagian 

dalam, kulit berwarna putih tersebut berbentuk oval (white mirror). Pada punggung ditemukan 

rambut hitam membentuk garis (garis belut) memanjang dari gumba hingga pangkal ekor (Talib, 

2002) 

Sapi bali jantan memiliki tanduk yang tumbuh agak ke bagian luar kepala, rambut 

berwarna hitam kecuali kaki dan pantat. Berat sapi bali dewasa berkisar 350 hingga 450 kg, dan 

tinggi badannya 130 sampai 140 cm. Sapi bali betina juga bertanduk tetapi tumbuh agak ke 

bagian dalam, rambut berwarna merah bata kecuali bagian kaki dan pantat. Dibandingkan 

dengan sapi bali jantan, sapi bali betina relatif lebih kecil dan berat badannya sekitar 250 hingga 

350 kg (Darmadja, 1980). 



Sapi bali sebagai ternak memiliki beberapa keunggulan yaitu daya adaptasi tinggi pada 

daerah dataran tinggi, berbukit dan dataran rendah (Kadarsih, 2004).      Demikian pula dengan 

penyebaran pada lingkungan di luar wilayah Indonesia (tropis dan sub tropis), sapi bali tidak 

mengalami kesulitan (fungsi fisiologis dan reproduksi berjalan secara normal sebagaimana pada 

daerah asalnya). Kekurangan sapi bali yaitu pertumbuhan lambat dan rentan terhadap beberapa 

jenis penyakit antara lain Jembrana, Bali Ziekte dan Ingus Ganas (Darmadja, 1980; 

Hardjosubroto, 1994). 

Penyebaran populasi sapi bali sampai saat ini telah meluas mencakup seluruh wilayah 

Indonesia, termasuk di Pulau Jawa kecuali Propinsi DKI Jakarta. Konsentrasi sapi bali terbesar 

adalah di Sulawesi Selatan, Pulau Timor, Bali dan Lombok (Tanari, 2001). Jumlah sapi bali di 

Sulawesi Selatan dan Pulau Timor telah jauh melampaui populasi sapi bali ditempat asalnya 

Pulau Bali (Soehadji, 1990). Sapi bali juga dapat dijumpai di kebun-kebun binatang dan Taman 

Safari di luar negeri, secara liar dan terpelihara juga dapat dilihat pada hutan-hutan tropis dan 

negara-negara Asia Tenggara dan Australia Utara (Talib, 2002). 

2.2 Status Praesen 

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

hewan. Hal yang termasuk status praesen adalah frekuensi pulsus, frekuensi detak jantung, suhu 

tubuh, dan frekuensi respirasi. 

2.2.1 Frekuensi Pulsus  

 Pulsus atau denyutan arteri didefinisikan sebagai gelombang darah yang mengalir melalui 

pembuluh darah. Denyutan dirasakan saat penekanan secara perlahan di atas arteri. Faktor 

penting yang diperlukan dalam pemeriksaan pulsus adalah frekuensi, ritme dan kualitas. 

Frekuensi pulsus ditentukan dengan menghitung denyut arteri selama satu menit. Ritme denyut 



ini merupakan refleksi dari detak jantung, pulsus yang normal dapat dipalpasi dari urutan ritme 

setiap denyut secara teratur dalam interval tertentu (Kelly, 1984). 

 Kualitas pulsus yang baik dideskripsikan dari tekanan dinding arteri, hal ini sebagai 

indikasi aliran darah pada pembuluh darah. Pulsus dapat dipalpasi (dengan jari) pada arteri 

superfisial yang terletak pada jaringan lunak dan dapat ditekan sampai ke tulang. Jika telah 

ditemukan arteri tersebut, arteri tetap difiksir dengan jari dan tekanan dikendorkan secara 

perlahan-lahan sampai dirasakan ada denyutan dan frekuensi pulsus dihitung selama satu menit. 

Pengukuran pulsus pada sapi dilakukan pada arteri maxillaris eksternal. Posisi dari arteri 

maxillaris eksternal melintang menuju ramus mandibularis bawah di depan otot maseter atau di 

daerah incisura fassorum (di bawah mandibula). Selain itu juga bisa dilakukan pada pembuluh 

darah arteri koksigeal ventral yaitu di bawah ekor bagian tengah sekitar 10 cm dari anus (Kelly, 

1984). 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi pulsus yaitu jenis hewan. Setiap ras 

memiliki frekuensi normal pulsus yang berbeda-beda. Ukuran tubuh hewan juga mempengaruhi 

frekuensi pulsus. Hewan yang berbadan kecil memiliki pulsus yang lebih frekuen dibandingkan 

dengan individu dalam satu spesies namun berbadan lebih besar. Faktor berikutnya yaitu umur, 

hewan umur muda akan memiliki pulsus yang lebih frekuen. Kondisi tubuh juga sangat 

mempengaruhi frekuensi pulsus (Upadhyay dan Madan 1985; Pieterson dan Foulkes, 1988; 

Dwatmadji et al., 2004).  

 Menurut Kelly (1984) pada hewan yang diberi exercise atau aktifitas yang banyak akan 

menaikkan frekuensi pulsus melebihi normal. Jenis kelamin juga turut menjadi faktor yang 

mempengaruhi frekuensi pulsus normal. Hewan betina akan memiliki pulsus yang lebih frekuen 

dibandingkan dengan hewan jantan. Hewan yang sedang bunting tua akan memiliki pulsus yang 



frekuen, dan akan semakin meningkat pada saat partus. Selain itu, laktasi, gerak atau aktifitas 

tubuh, posisi hewan, terkejut, pada saat mencerna pakan juga dapat meningkatkan frekuensi 

pulsus normal (Upadhyay dan Madan 1985; Pieterson dan Foulkes, 1988; Dwatmadji et al., 

2004).  

Faktor yang turut mempengaruhi penurunan dan peningkatan pulsus adalah beban panas 

yang diterima tubuh, semakin tinggi panas tubuh, maka frekuensi pulsus akan semakin tinggi 

(Habeeb et al.,1992). Jika temperatur tubuh tinggi menyebabkan ternak akan meningkatkan 

mekanisme termoregulasi dengan cara meningkatkan pulsus (Rosenberger, 1979). 

Walser (1990) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada hewan besar termasuk sapi 

ditemukan adanya peningkatan frekuensi pulsus pada saat laktasi dan mengalami penurunan 

seiring pertambahan umur. Pulsus dan detak jantung pada hewan sehat akan selalu sinkron. 

Frekuensi pulsus yang lebih rendah dari frekuensi jantung menandakan adanya insufisiensi 

jantung yang ditandai dengan kelemahan ventrikular (Rosenberger, 1979). 

2.2.2 Frekuensi Detak Jantung 

Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem sirkulasi atau alat transport darah yang 

terdapat di dalam tubuh yang terdiri dari jantung dan sistem pembuluh darah yang berperan 

dalam peredaran darah. Jantung merupakan suatu struktur muskular berongga yang bentuknya 

kerucut, dasarnya mengarah ke dorsal atau kraniodorsal dan melekat pada struktur-struktur 

torasik lainnya dengan perantaraan arteri-arteri besar, vena dan kantung perikardial. Puncak atau 

apeks jantung mengarah ke ventral dan sepenuhnya bebas tak terikat di dalam perikardium 

(Frandson, 1992). 

Jantung berfungsi sebagai pompa yang akan memompakan darah ke seluruh jaringan tubuh 

dengan tekanan tertentu, sedangkan pembuluh darah merupakan saluran yang mendistribusikan 



dan mengarahkan darah dari jantung ke semua bagian tubuh dan mengembalikannya ke jantung.  

Kualitas sistem kardiovaskular dapat digambarkan berdasarkan banyaknya jantung berdetak 

dalam 1 menit yang disebut dengan frekuensi jantung (Cunningham, 2002).  

Detak jantung adalah jumlah detakan jantung persatuan waktu (per menit). Menurut 

Frandson (1992) detak jantung merupakan urutan peristiwa yang terjadi secara kontinyu pada 

jantung, berupa gerakan diastole (relaksasi) dan gerakan sistole (kontraksi). Aktivitas detak 

jantung dikendalikan oleh sistem saraf simpatis yang bersifat meningkatkan detak jantung dan 

sistem saraf parasimpatis yang bersifat menurunkan detak jantung (Rastogi, 1977). Detak 

jantung didasarkan pada jumlah kontraksi ventrikel.  

Pengukuran terhadap frekuensi detak jantung pada ruminansia besar (seperti sapi) dihitung 

secara auskultasi dengan menggunakan stetoskop yang diletakkan tepat di atas apeks jantung 

pada dinding dada sebelah kiri. Detak jantung normal sapi adalah 60-70 kali per menit 

(Ensminger, 1971), sedangkan menurut Kelly (1984) Frekuensi detak jantung yang normal pada 

sapi berkisar 55-80 kali per menit. Pada anak sapi, frekuensi detak jantung dapat mencapai 100–

120 kali per menit. Frekuensi detak jantung sapi betina yang sedang bunting dapat meningkat 

hingga 15-40%, dan untuk sapi laktasi akan meningkat hingga 10% (Kelly, 1984).  

Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi detak jantung normal adalah jenis hewan, 

karena tiap hewan memiliki frekuensi detak jantung normal yang berbeda-beda. Ukuran tubuh 

hewan juga mempengaruhi frekuensi detak jantung, hewan yang berbadan kecil memiliki detak 

jantung lebih frekuen dibandingkan dengan hewan yang berbadan lebih besar dalam satu spesies. 

Hewan yang sedang bunting akan memiliki detak jantung yang frekuen, dan akan semakin 

meningkat pada saat partus. Faktor lain yang dapat meningkatkan frekuensi detak jantung adalah 



laktasi, gerak atau aktifitas tubuh, posisi hewan, terkejut, pada saat mencerna pakan atau pada 

saat suhu lingkungan menjadi terlalu panas atau terlalu dingin (Kelly, 1984).  

Kecepatan detak jantung dan kekuatan kontraksi dikendalikan oleh impuls dari sistem saraf 

otonom. Serabut-serabut saraf simpatis mencapai jantung dari dua saraf vagus, dan serabut-

serabut simpatis ke jantung datang dari daerah yang disebut stellate ganglia dari sistem saraf 

simpatis. Stimulasi saraf vagus akan menurunkan daya kontraksi dari otot jantung, kecepatan 

kontraksi, dan kecepatan konduksi impuls di dalam  jantung. (Frandson, 1992).  

Rangsangan saraf simpatis meningkatkan aktivitas jantung, kecepatan konduksi impuls, 

dan arus darah koroner. Rangsangan saraf parasimpatis memungkinkan jantung beristirahat lebih 

lama pada saat tubuh secara relatif tidak aktif. Namun stimulasi saraf simpatis meningkatkan 

aktifitas jantung untuk mensuplai banyak darah untuk otot-otot lintang, hati, dan otak karena 

peningkatan aktifitas fisik atau ketika seekor hewan sedang mengalami stres (Frandson, 1992). 

2.2.3 Suhu Tubuh 

Temperatur atau suhu didefinisikan sebagai derajat panas tubuh. Suhu tubuh bagian dalam 

hewan dapat diukur dengan menggunakan termometer yang dapat mengindikasikan 

keseimbangan antara produksi panas dan pengeluaran panas (Kelly, 1984). Suhu rektal dianggap 

dapat mewakili suhu tubuh dan paling sedikit dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan 

sehingga lebih stabil dibandingkan dengan tempat lain. Apabila terjadi radang pada rektum, 

maka suhu tubuh hewan juga dapat diukur dengan cara lain yaitu dengan memasukkan 

termometer melalui mulut, lubang telinga, dan vagina. Menurut Kelly (1984), suhu rektal normal 

sapi perah dewasa berkisar antara 37,8-39,2°C. 

Suhu tubuh hewan dihasilkan dari keseimbangan antara produksi panas tubuh dan aktivitas 

otot tubuh dengan panas yang dikeluarkan oleh tubuh. Panas tubuh dihasilkan dari hasil 



metabolisme yang berasal dari dalam tubuh. Energi dari pakan akan diubah dalam bentuk panas 

yang akan disebarkan ke lingkungan dan ke seluruh permukaan tubuh. Apabila suhu lingkungan 

melebihi suhu tubuh hewan dan hewan terpapar oleh radiasi panas, maka hewan akan berusaha 

melawan panas tersebut. Begitu juga jika hewan terpapar oleh sinar matahari langsung atau 

berada di dekat benda padat yang lebih hangat dibandingkan dengan suhu tubuhnya. Panas tubuh 

akan hilang menuju lingkungan sekitar melalui konduksi, evaporasi, radiasi (Cunningham, 

2002). Panas tubuh yang hilang lewat kulit kira-kira sejumlah 85%, sisanya dikeluarkan melalui 

respirasi dan urinasi.  

Regulasi dari panas tubuh terletak pada pusat termoregulator yang terletak di otak. 

Pengaturan suhu tubuh (termoregulasi) pada dasarnya tersusun atas tiga komponen yaitu 

termoreseptor dan saraf afferent, hipotalamus, dan saraf efferent dan efektor termoregulator, 

dengan pusat pengaturan terletak di hipotalamus. Fungsi dari pusat pengatur temperatur tubuh 

adalah mempertahankan agar temperatur tubuh selalu berada dalam zona termoneutral atau 

kisaran suhu lingkungan yang efektif agar laju produksi panas tubuh ternak seimbang dengan 

laju pembuangan panas ke lingkungan. Suhu tubuh normal merupakan kondisi optimal untuk 

berlangsungnya semua proses fisiologis atau metabolisme di dalam tubuh antara lain detak 

jantung, proses pernafasan, pencernaan dan lain-lain (Schonbaum dan Peter, 1991). 

Pemeriksaan suhu tubuh hewan pada umumnya dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pagi 

dan sore hari. Hewan yang sehat memiliki suhu tubuh pada pagi hari yang lebih rendah 

dibandingkan dengan suhu tubuh pada siang dan sore hari. Secara fisiologis, suhu tubuh akan 

meningkat hingga 1,5ºC pada saat setelah makan, saat partus, terpapar suhu lingkungan yang 

tinggi, dan ketika hewan banyak beraktifitas fisik maupun psikis (Kelly, 1984).  



Menurut Rosenberger (1979), suhu tubuh normal sapi perah dipengaruhi oleh umur hewan, 

temperatur hewan muda akan lebih tinggi dibandingkan dengan hewan dewasa. Walaupun 

demikian, pada kondisi tertentu, suhu rektal dapat bervariasi, diantaranya saat estrus atau birahi, 

pergantian musim dan pergantian waktu antara pagi dengan sore hari (Ismail, 2006). Suhu 

lingkungan yang meningkat pada siang hari dapat meningkatkan suhu tubuh 0,5-1°C. Aktifitas 

tubuh hewan seperti banyak bergerak atau setelah makan, dapat meningkatkan suhu tubuh akibat 

metabolisme yang meningkat. Fungsi dan status reproduksi hewan antara lain estrus, 

kebuntingan, dan partus juga mempengaruhi suhu tubuh hewan. 

Suhu tubuh yang abnormal dapat digunakan oleh dokter hewan untuk membantu 

mendiagnosis penyakit dan merupakan simptom visual yang pertama untuk mengindikasikan 

adanya kelainan pada kondisi hewan. Suhu tubuh yang meningkat dari normal (1
o
C di atas 

normal) disebut dengan fever (demam), hipertermia sedangkan suhu dibawah kisaran kritis 

disebut dengan hipotermia.  

Hipotermia adalah keadaan suhu tubuh di bawah kisaran nilai kritis yang terjadi akibat 

pengeluaran panas tubuh yang berlebihan. Suhu tubuh akan menurun hingga ke titik dimana 

sistem regulasi panas tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Kemampuan hipotalamus untuk 

meregulasi suhu tubuh akan terganggu pada saat suhu tubuh dibawah 29°C. Cardiac arrest akan 

terjadi pada saat suhu tubuh dibawah 20°C (Cunningham, 2002). Hipotermia sering terjadi akibat 

kasus malnutrisi pada hewan yang sudah tua maupun hewan yang menderita kekurusan. 

Hipotermia juga terjadi pada anak domba dan babi pada kelahiran yang lebih awal (prematur), 

pada keadaan shock, kolaps pembuluh darah pada parturient paresis dan atoni rumen pada 

ruminansia, mulbery heart disease pada babi, hypothiroidism, toxemia dan keadaan sebelum 

hewan mati pada sebagian besar penyakit (Kelly, 1984). 



Hipertermia terjadi apabila suhu tubuh berada di atas titik kritis suhu tubuh hewan yang 

menunjukkan terjadinya kelebihan penyerapan panas atau peningkatan produksi panas dan 

pengurangan pengeluaran panas. Demam terjadi apabila suhu tubuh berada di atas kisaran 

normal (Rosenberger 1979; Kelly 1984). Demam merupakan pertanda terangsangnya sistem 

pertahanan tubuh akibat adanya infeksi atau benda asing yang dapat membahayakan tubuh antara 

lain bakteri, virus, jamur, parasit, dan protein atau substansi asing. Di dalam tubuh senyawa-

senyawa tersebut akan bertindak sebagai pirogen eksogen yang kemudian akan merangsang sel-

sel petahanan tubuh antara lain granulosit, monosit dan makrofag untuk mengeluarkan senyawa 

yang disebut sebagai pirogen endogen. Pusat termoregulasi di hipotalamus sangat peka terhadap 

senyawa pirogen endogen ini, sehingga senyawa pirogen endogen mampu mempengaruhi 

hipotalamus untuk meningkatkan set point yang akan disesuaikan tubuh (Lorenz dan Larry 1987; 

Hellon et al., 1991). 

Pada saat hewan mengalami demam, terjadi pula peningkatan frekuensi detak jantung, 

frekuensi nafas, pulsus yang melemah, salivasi dan berkeringat. Apabila suhu mencapai lebih 

dari 41°C maka dapat terjadi dyspnea, kolaps, konvulsi, dan koma (Rosenberger 1979; Kelly 

1984). 

2.2.4 Frekuensi Respirasi 

Respirasi adalah aktivitas bernafas atau yang lebih spesifik adalah proses pengambilan 

oksigen (O2) untuk digunakan oleh jaringan. Pengaturan fungsi pernafasan diperlukan untuk 

mempertahankan konsentrasi O2, CO2 dan ion hidrogen dalam cairan tubuh sehingga fungsi 

jaringan dapat terus berlangsung.  Fungsi pernafasan diatur oleh medulla oblongata dan pons 

yang merupakan pusat pernafasan. Dalam substansi retikularis medulla oblongata terdapat 

pengaturan inspirasi dan ekspirasi yang mengatur irama dasar pernafasan. Sedangkan pusat 



pneumotaksik dan pusat apneumotaksik yang mempengaruhi kecepatan dan irama pernafasan 

terdapat di dalam pons (Frandson, 1992).  

Pernafasan terjadi melalui dua proses, yakni pernafasan luar (eksterna) dan pernafasan 

dalam (interna). Pernafasan luar merupakan absorbsi O2 dan pembuangan CO2 dari tubuh secara 

keseluruhan, sedangkan pernafasan dalam merupakan pertukaran gas antara sel-sel dan medium 

cair (Frandson, 1992). Udara atau gas yang masuk (inspirasi) dan udara yang keluar (ekspirasi) 

pada saluran pernafasan disebut juga volume tidal. Respiratory rate adalah jumlah inspirasi dan 

ekspirasi yang dilakukan dalam setiap menitnya. Volume tidal dan respiratory rate (frekuensi 

pernafasan) akan menghasilkan volume pernafasan per menit (minute volume). Pernafasan yang 

lebih dangkal akan menurunkan volume tidal dan pernafasan yang dalam akan meningkatkan 

volume tidal (Frandson 1992; Ganong 2002). 

Pernafasan terjadi dengan intensitas pendek dan frekuensi yang cepat bila hewan terkejut, 

takut atau kepanasan. Frekuensi pernafasan merupakan salah satu indikator yang tepat bagi status 

kesehatan hewan ternak. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran 

tubuh, umur hewan, aktifitas fisik, kegelisahan, suhu lingkungan, kebuntingan, adanya gangguan 

pada saluran pernafasan, kondisi kesehatan hewan, dan posisi hewan (Kelly, 1984). Pernafasan 

akan dipercepat bila hewan terkejut, setelah banyak bergerak atau dalam keadaan demam. 

Penyakit pada paru-paru, penyakit jantung, obstruksi pada jalan hawa sebelah atas dan keadaan 

dimana pernafasan menyebabkan kesakitan (misalnya pleuritis, peritonitis) dan pada anemia juga 

menyebabkan percepatan pernafasan. Sedangkan pernafasan yang diperlambat jarang terjadi. 

Pada beberapa penyakit otak, stenosis jalan hawa sebelah atas dan pada uremia kadang-kadang 

menyebabkan perlambatan pernafasan. 



Penghitungan frekuensi nafas pada sapi dilakukan dengan cara menghitung gerakan flank 

dan tulang rusuk yang bergerak simetris pada saat inspirasi selama satu menit. Respirasi normal 

pada sapi dewasa adalah 15-35 kali per menit dan 20-40 kali pada pedet (Jackson dan Cockroft, 

2002). Tipe pernafasan pada sapi adalah costo-abnominal yang didominasi oleh pernafasan 

abdominal. Kelainan yang ditunjukkan dengan dominasi pernafasan kostal dikarenakan adanya 

gangguan otot diafragma akibat paralisis, ruptur, abses, dan tekanan dari neoplasma, serta akibat 

dari akumulasi gas ataupun cairan pada rongga perut dan peritoneum; penyakit paru-paru seperti 

pneumonia dan edema paru-paru yang menyebabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru 

terhalangi; dan juga akibat peritonitis yang menyebabkan pergerakan dinding diafragma dan 

abdominal menjadi sakit (Kelly, 1984). 

  

 

 

 


