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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sapi Bali adalah sapi asli Indonesia yang berasal dari Banteng liar (Bibos 

Banteng Syn Bos sondaicus) yang didomestikasi. Menurut Meijer (1962) proses 

penjinakan Banteng liar tersebut terjadi di pulau Jawa, namun menurut Slijper 

terjadi di pulau Bali pada zaman pra-sejarah (Purwanti & Harry, 2006). 

Sapi Bali sebagai sapi asli Indonesia ternyata merupakan salah satu bangsa 

(breed) sapi yang paling cocok dikembangkan di Indonesia (ACIAR, 2003). Sapi 

dengan ukuran badan yang relatif kecil ini mempunyai keistimewaan seperti daya 

reproduksi sangat baik, kualitas karkas dan daging prima, mampu bertahan hidup 

dalam kondisi lembab tropis dengan kualitas pakan yang kurang baik, serta tahan 

menghadapi berbagai serangan parasit (Diwyanto et al., 2009). 

Dalam dekade terakhir ini populasi sapi potong mengalami penurunan, yaitu 

pada periode 2001 sampai 2006 turun sebesar 2,8 persen per tahun (DITJENAK, 

2006). Penurunan populasi ini lebih mengkawatirkan karena terjadi pada wilayah 

sentra produksi yakni NTB, NTT, Sulawesi, Lampung dan Bali (Diwyanto et al., 

2005). Pada tahun 2007, populasi sapi potong tercatat 11,366 juta ekor (DITJENAK, 

2007). Populasi tersebut belum mampu mengimbangi laju permintaan daging sapi 

yang terus meningkat (Suryana, 2009). 

Terjadinya penurunan populasi sapi potong tersebut diperkirakan juga 

dibarengi dengan penurunan produktivitas dan mutu genetik ternak. Sebagai 
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contoh, ternak yang diantar pulaukan dari NTT dan NTB, jumlahnya semakin 

berkurang yang dibarengi dengan bobot badan yang lebih kecil dibanding pada 

dasawarsa 1970-an (Diwyanto, 2005). 

Makin menurunnya kualitas genetik sapi Bali diantaranya nampak pada 

performa sapi Bali, yakni tubuh (tinggi pundak) yang kian pendek, ukuran tubuh 

mengecil, kaki memendek dan berat badan pun menurun. Hal tersebut merupakan 

akibat dari aktivitas inbreeding dan seleksi negatif (Bugiwati, 2005). Sebelumnya 

Martojo (1988) menyatakan bahwa penurunan mutu sapi Bali terutama 

disebabkan karena degenerasi genetik akibat inbreeding. 

Bibit sapi Bali murni yang berkualitas baik makin sulit didapat karena 

populasi dan kualitas genetik calon bibit yang terus menurun. Karenanya perlu 

segera dilakukan usaha peningkatan produktivitas ternak, antara lain melalui 

perbaikan genetik (persilangan dan seleksi). Akan tetapi persilangan sapi Bali 

dengan bangsa sapi di luar sapi Bali tidak diperbolehkan karena bertentangan 

dengan tujuan pemurnian sapi Bali. Sehingga, seleksi merupakan satu-satunya 

alternatif dalam meningkatkan mutu genetik sapi Bali (Bugiwati, 2005). 

Keberadaan sapi Bali merupakan sumberdaya genetik dan merupakan 

plasma nutfah asli Indonesia yang perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak 

punah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi genetik sapi 

Bali untuk perbaikan kualitas genetik serta hubungan kekerabatan antar Sapi Bali 

tersebut sebagai dasar pengembangan ternak sapi Bali di Indonesia agar diperoleh 

informasi dasar karakter genetiknya. Salah satu teknik untuk mengetahui variasi 

genetik dan hubungan kekerabatan (filogenetik) antar spesies dalam suatu 
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populasi adalah berdasarkan pada analisis variasi DNA dari genom kromosom Y 

pada gen SRY. 

Kromosom Y pada hampir semua mamalia mempunyai peranan penting 

dalam menentukan jenis kelamin. Embrio yang mewarisi kromosom Y 

berkembang sebagai pejantan (Wachtel, 1994). Pada mamalia, kromosom Y 

terdiri dari wilayah non - recombining (NRY), yang sebagian besar panjangnya 

diapit oleh daerah pseudo-autosomal (PBR) (Graves, 1995; Lahn & Page, 1997). 

Kemudian Butler 2003; Skaletsky et al., 2003 menamai ulang wilayah non - 

recombining (NRY) menjadi Male Specific Chromosome Y (MSY) karena bukti 

pembalikan gen yang sering atau rekombinasi intrakromosomal. Karena tidak 

adanya rekombinasi dan keberadaannya hanya pada laki - laki saja, maka data 

DNA pada non - recombining (NRY) dapat memberikan informasi tentang garis 

keturunan ayah intra dan inter-spesifik. Juga berguna untuk menilai hubungan 

filogenetik berdasarkan garis keturunan ayah (Nishida, 2003). Gen SRY 

merupakan penentu jenis kelamin pejantan, yang berlokasi pada lengan pendek 

dari kromosom Y daerah Male Specific Chromosome Y (MSY) (Nawawi, 2009). 

Perkembangan bioteknologi yang sangat pesat mempunyai peluang untuk 

diterapkan dalam membantu secara teknis peningkatan populasi ternak, 

perbaikan mutu ternak dan menjamin kesehatan ternak. Secara umum 

penggunaan teknik molekuler untuk tujuan identifikasi suatu organisme 

mempunyai keunggulan seperti lebih akurat atau paling akurat, lebih cepat, dan 

untuk mikroba dapat mencakup keseluruhan mikroba termasuk yang  dapat 

bertahan hidup tetapi belum  dibudidayakan. Untuk menunjang pengetahuan 
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klasik (taksonomi klasik) tentang keanekaragaman hayati sudah semestinya 

digunakan  pendekatan yang baru dalam  rangka mempelajari keanekaragaman 

makhluk hidup melalui pengetahuan biologi molekuler ini. Selanjutnya 

pengetahuan ini dapat digunakan untuk tujuan konservasi dan menjaga serta 

memanfatkan berbagai kekayaan hayati  milik bangsa. 

Dalam proses pembelajaran biologi, konsep – konsep bioteknologi, 

variasi genetik (khususnya gen SRY), serta hubungan kekerabatan dapat 

digunakan untuk media pembelajaran dan pengayaan materi pendidikan biologi. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“HUBUNGAN KEKERABATAN SAPI BALI DI BALAI BESAR 

INSEMINASI BUATAN (BBIB) SINGOSARI, MALANG DAN BALAI 

INSEMINASI BUATAN DAERAH (BIBD) BATURITI, BALI 

BERDASARKAN VARIASI GEN SRY”, dengan tujuan dapat memberikan 

informasi mengenai keanekaragaman genetik serta untuk mengetahui hubungan 

filogenetik antar sapi Bali yang berada di BBIB Singosari, Malang dan BIBD 

Baturiti, Bali berdasarkan variasi gen SRY. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah variasi genetik antar sapi Bali di BBIB Singosari, Malang 

dan BIBD Baturiti, Bali berdasarkan variasi gen SRY? 

2. Bagaimanakah hubungan kekerabatan antar sapi Bali di BBIB Singosari, 

Malang dan BIBD Baturiti, Bali berdasarkan variasi gen SRY? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui variasi genetik antar sapi Bali di BBIB Singosari, Malang dan 

BIBD Baturiti, Bali berdasarkan variasi gen SRY. 

2. Mengetahui hubungan kekerabatan antar sapi Bali di BBIB Singosari, 

Malang dan BIBD Baturiti, Bali berdasarkan variasi gen SRY. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diketahui sistematika dan 

taksonomi pada Sapi Bali di BBIB Singosari, Malang dan BIBD Baturiti, Bali 

berdasarkan variasi gen SRY. Kemudian, dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber informasi bagi para peneliti, pemulia ternak dan pemerintah dalam 

program pelestarian pengembangan plasma nutfah sapi Bali di Indonesia, 

serta dapat dijadikan salah satu media dan sumber pembelajaran biologi 

mengenai genetika, keanekaragaman hayati, bioteknologi dan evolusi. 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran terhadap penelitian ini, 

maka peneliti memberi batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian difokuskan pada gen SRY antar sapi Bali yang dipelihara di 

BBIB Singosari dan BIBD Baturiti.  Variasi gen SRY ditentukan dari hasil 

sekuensing. 

2. Sel darah total sapi Bali sebagai sumber DNA genom, diambil dari 

individu sapi Bali yang dipelihara di BBIB Singosari, Malang dan BIBD 

Baturiti, Bali. 
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3. DNA genom sapi Bali diperoleh dari isolasi sel darah total sapi Bali. Sapi 

Bali yang berasal dari BBIB Singosari, Malang sebanyak 9 ekor dan 12 

ekor berasal dari BIBD Baturiti, Bali. Sampel darah yang digunakan 

sebanyak 10 ml disimpan dalam tabung yang mengandung EDTA 

(konsentrasi 4 mM) sebagai anti koagulan.  

4. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Molekuler, Pusat 

Pengembangan Bioteknologi, Universitas Muhammadiyah Malang.  

5. Hasil penelitian berupa data urutan nukleotida dari hasil pembacaan 

sekuensing gen SRY pada sapi Bali. Hasil pembacaan sekuensing DNA 

diantaranya digunakan untuk mengetahui adanya mutasi pada sapi Bali 

dan hubungan kekerabatan sapi Bali dikedua lokasi tersebut.  

1.6 Definisi Istilah 

1. Gen adalah unit hereditas suatu organisme hidup. Gen ini dikode dalam 

material genetik organisme yang dikenal sebagai molekul DNA atau RNA 

pada beberapa virus. Gen tersusun atas daerah urutan nukleotida baik yang 

mengkode atau tidak mengkode informasi genetik (Fachiyah & 

Arumingtyas, 2006). 

2. DNA adalah polimer dari nukleotida-nukleotida. Nukleotida-nukleotida 

dalam DNA dihubungkan satu dengan yang lainnya oleh ikatan 

fosfodiester, yaitu ikatan yang terjadi antara karbon katida dari satu 

nukleotida yang terdiri dari sebuah gula pentosa (deoksiribosa), satu buah 

fosfat dan satu basa nitrogen (Priyani, 2004). 



7 
 

3. Nukleotida adalah suatu ester fosfat nukleosida, terutama 5’- fosfat 

pirimidin atau purin dalam ikatan N- glikosida dengan ribose atau 

deoksiribosa seperti yang terjadi pada asam nukleat (Gaffar, 2007). 

4. Gen SRY merupakan penentu jenis kelamin pejantan, yang berlokasi pada 

lengan pendek dari kromosom Y daerah Male specific chromosome Y 

(MSY) (Nawawi, 2009). 

5. Variasi Genetik adalah variasi yang disebabkan oleh mutasi, aliran gen dan 

rekombinasi (Suranto et al., 2000). 

6. Filogenetik adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam 

sistematika untuk memahami keanekaragaman makhluk hidup melalui 

rekonstruksi hubungan kekerabatan (phylogenetic relationship) (Hidayat & 

Pancoro, 2008). 


