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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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

Bali yang sekarang telah menyebar hampir keseluruh penjuru Indonesia bahkan 

sampai luar Negeri seperti Malaysia, Filipina dan Australia (Oka, 2010).  Sapi bali 

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). 

Penampilan produksi dan reproduksi sapi bali sangat tinggi.  (Thalib et al. 

2013) melaporkan bahwa rata-rata berat hidup sapi bali saat lahir, sapih, tahunan 

dan dewasa berturut-turut 16,8:82,9:127,5 dan 303 kg.  Sapi bali dilaporkan 

sebagai sapi yang paling superior dalam hal fertilitas dan angka konsepsi 

(Toelihere, 2002). Darmadja (1980) melaporkan bahwa angka fertilitas sapi bali 

berkisar antara 83-86%. Di Sulawesi Selatan, angka fertilitas sapi bali adalah 82% 

(Wardoyo, 1950). 

Bentuk tubuh sapi bali menyerupai banteng, tetapi ukuran tubuh lebih kecil 

akibat proses domestifikasi, dadanya dalam dan badannya padat, warna bulu pada 

waktu masih pedet merah bata. Setelah dewasa warna bulunya pada betina 

bertahan merah bata sedangkan jantan akan agak ke hitam-hitaman, tanduk pada 

jantan tumbuh agak kebagian luar kepala, sedangkan betina agak ke bagian dalam, 
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kakinya pendek sehingga menyerupai kaki kerbau. Tinggi sapi dewasa 130 cm, 

berat rata-rata pada sapi jantan 450 kg, sedangkan betina 300-400 kg. 

Sumber utama pada ternak sapi adalah karkas (baik dari kelompok zebu 

maupun taurus) dan beberapa kerabat dekat (seperti sapi bali) atau persilangan 

antar mereka. Karkas sapi segar berwarna merah cerah, tekstur lunak. Sebagai 

komoditas dagang, karkas sapi dibedakan nilainya berdasarkan bagian asal 

ditubuh dan juga berdasarkan usia potong. Bagian yang diambil dagingnya mulai 

dari kepala, leher, seluruh badan, tungkai dan ekor. Kedalam daging sapi juga 

termasuk bagian moncong (hidung/cingur) dan lidah. Bagian jeroan (isi perut) 

tidak dianggap sebagai daging. Selain direbus, digoreng, atau dibakar, produk 

olahan daging sapi bermacam-macam, seperti abon, dendeng, sosis dan salami, 

serta kornet. Daging sapi dimakan hampir di seluruh bagian dunia. 

Meningkatnya kebutuhan protein hewani sejalan dengan bertambahnya 

jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya taraf hidup dan kesadaran 

gizi masyarakat, maka kebutuhan akan daging meningkat. Untuk memenuhi 

kebutuhan akan protein hewani maka perlu diadakan diversifikasi akan 

penyediaan daging yang berasal dari ternak sapi, kerbau, babi dan unggas. Salah 

satu sumber protein hewani yaitu yang berasal dari sapi. 

Menurut Sriyani et al. ( 2013), makanan sapi yang ada di TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) terdiri atas limbah buah-buahan, limbah sayur-sayuran dan 

limbah rumah tangga lainnya. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa 

ketersediaan bahan kering (BK) dari bahan-bahan pakan tersebut perhari sebesar 

35,134 kg. Dari jumlah BK tersebut diasumsikan dapat memelihara sapi bali 
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sebanyak 5.205 ekor, sementara jumlah populasi sapi bali saat ini +1.000 ekor. 

Mengacu dari data diatas maka dapat diartikan bahwa persediaan pakan untuk 

sapi bali yang ada di TPA sangat banyak dan tersedia sepanjang hari (ad libitum). 

Pakan yang tersedia sepanjang hari dan disukai oleh ternak sapi akan memberikan 

pengaruh terhadap penampilan produksi.  

Beberapa hasil penelitian mendapatkan hasil bahwa sapi yang 

memanfaatkan sampah TPA sebagai pakan didapatkan hasil daging yang 

mengandung logam berat seperti yang dikatakan oleh Agus (2010) kandungan 

logam berat pada daging sapi di dalam TPA dan luar TPA Putri Chempo Kota 

Surakarta. Kandungan logam berat daging sapi yang digembalakan di TPA 

Mojosongo Surakarta yang melebihi ambang batas standar SK Ditjen POM 

Nomor 03725/B/SK/VII/89 adalah logam Zn dan Cd. Sedangkan kandungan 

lainnya relatif aman karena dibawah ambang batas yang dipersyaratkan. Logam 

Zn yang melebihi ambang batas 40,0 ppm terdapat pada bagian paha, dengan 

kisaran nilai 41, 41-47, 60 ppm. Kandungan Cd yang melebihi ambang  batas. 

Tingginya cemaran logam berat pada daging sapi dari TPA di Surakarta 

disebabkan oleh banyaknya industri yang membuang limbahnya ke TPA sehingga 

dapat mencemari pakan yang dikonsumsi oleh sapi tersebut. 

Dengan banyaknya kebutuhan dan permintaan protein hewani khususnya 

daging sapi, tentu harus diimbangi dengan kualitas daging yang baik tanpa 

cemaran limbah ataupun kandungan logam berat. Dengan adanya dugaan 

masyarakat mengenai cemaran limbah atau logam berat pada sapi di area TPA ini, 
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maka perlu diadakannya penelitian cemaran logam berat pada tubuh daging sapi 

yang digembalakan di area TPA. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Apakah sapi yang digembalakan pada area TPA dan mengkonsumsi pakan 

yang diduga mengandung limbah logam berat seperti timbal (Pb), kadmiun (Cd) 

dan tembaga (Cu) dapat mencemari dagingnya? 

 
1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa daging sapi bali yang 

digembalakan di area TPA mengandung logam berat karena ternak sapi tersebut 

mengkonsumsi pakan sampah yang diduga terkontaminasi dengan logam berat 

yang terdapat di area TPA. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil cemaran logam berat 

daging dari sapi bali yang digembalakan pada area TPA. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kandungan daging sapi yang digembalakan pada area TPA tersebut apakah 

terdapat logam berat dan beracun atau tidak, sehingga konsumen dapat 

mengetahui kandungan daging sapi yang digembalakan pada  area TPA. Dan 

secara ilmiah dapat memberikan informasi bagi peneliti lainnya mengenai 

kandungan logam berat pada daging sapi yang digembalakan pada area TPA. 
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