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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sapi bali merupakan salah satu jenis ternak asli Indonesia yang

mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Abidin (2006) menyatakan bahwa

sapi bali memiliki beberapa keunggulan seperti tingkat kesuburan yang tinggi,

tipe pekerja yang baik, efisiensi dalam pemberian pakan, memiliki daya adap tasi

yang tinggi terhadap lingkungan yang ekstrim.

Berdasarkan dalam mencapai target swasembada daging sapi kerbau 2014,

dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau jumlah rumah tangga dan

penduduk rata-rata jiwa per rumah menurut Kecamatan masing-masing memiliki

jumlah seluruhnya sebanyak 180.928 jiwa dan jumlah penduduk menurut jenis

kelamin setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar sebanyak 753.681 jiwa

(Badan Pusat Statsitik, 2013).

Populasi sapi secara nasional pada tahun 2010 berjumlah 12.794.696 ekor

dan terus meningkat hingga tahun 2011 berjumlah 14.824.373 ekor (Badan Pusat

Statistik, 2012). Upaya pemerintah menangani rendah produktivitas sapi bali di

Riau dilakukannya dangan peningkatan reproduktivitas ternak sapi lokal dan

mencegah pemotongan sapi betina produktif. Populasi sapi bali sebanyak 26.122

ekor (Disnak Kab. Kampar, 2013). Dengan seiringnya pertambahan penduduk

sehingga mengalami peningkatan ekonomi rakyat di Provinsi Riau maka

pemerintah melakukan peninjauan di lapangan, sehingga pemerintah Provinsi

Riau maka pemerintah Provinsi Riau menyalurkan bantuan sapi, pada saat tahun
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2012 terjadi peningkatan jumlah populasi sapi Bali yang berjumlah sebanyak

189.060 ekor (Badan Pusat Statistik, 2012).

Rendahnya populasi sapi juga dipicu oleh masih banyaknya peternak yang

belum menyadari pentingnya reproduksi sapi. Peternak belum banyak mengenali

tanda-tanda ternak yang ingin lebih mendalam tentang reproduksi pada sapi.

Faktor lain yang juga diduga menjadi penyebab rendahnya populasi sapi

diantaranya adalah kurangnya kesadaran peternak untuk meminimalkan

pemotogan betina produktif, selain itu peternak masih ada yang tidak melakukan

pembibitan secara terprogram. Pengaturan populasi tergantung pada tingkat

efisiensi reproduksi. Apabila efisiensi reproduksi tinggi akan mempermudah

dalam pengaturan populasi, sebaiknya apabila tingkat efisiensi rendah, maka

pengaturan populasi sulit dilaksanakan.

Pada perkembangan usaha ternak sapi rakyat yang berada di Kecamatan

Tapung masih banyak masyarakat yang menjadikan beternak sebagai usaha

sampingan, sebagai tabungan akhir tahun, dan sistem pemeliharaan hanya dilepas

begitu saja di dalam perkebunan sawit, di padang pengembalaan, atau di area

sekitar perkebunan belakang rumah, begitu dalam membuat kandang pribadi

secara berskala kecil di samping rumah. Sehingga pengelolaan reproduksi kurang

terlaksana dengan baik, padahal sangat penting dalam berhubungan dangan

keuntungan yang mengasilkan setiap tahunnya. Data mengenai penampilan

reproduksi pada sapi diKecamatan Tapung ada laporan mengenai penampilan

reproduksi sapi manajemen ekstensif. Studi yang menyeluruh pada penampilan

reproduksi penting artinya dalam usaha meningkatkan efisensi dan strategi dalam

pemeliharaan. Sehingga pemahaman masyarakat hanya begitu sekedar saja



3

tentang pemeliharaan ternaknya, peternak itu sendiri masih minim dalam usaha

peternakannya.

Untuk mengantisipasi masalah-masalah kurangnya perhatian masyarakat

dalam mengolah reproduksi sapi bali yang dipelihara oleh peternak, maka perlu

diperhatikan lebih serius lagi oleh dinas - dinas peternak atau petugas lapangan

yang menjadi tanggung jawab tugas masing-masing di Kecamatan Tapung dan

Kabupaten Kampar untuk meningkatkan populasi ternak yang lebih bagus,

sehingga untuk ke depannya masyarakat bisa lebih memahami begitu pentingnya

kesadaran dalam berternak sapi. Begitu juga dalam mengatasi masalah-masalah

kurangnya kebutuhan ternak sapi di Provinsi Riau pada waktu yang akan datang

dapat ditempuh beberapa langkah /tahapan kegiatan melalui peningkatan angka

kelahiran, penggemukan ternak, kombinasi antara kenaikan angka kelahiran dan

intensifikasi penggemukkan, serta program terobosan menekan kematian,

mengendalikan pemotongan betina produktif dan meningkatkan produktivitas

melalui pengembangbiakan dengan penjantan unggul (Intensifikasi Kawin Alam/

INKA) dan Inseminasi Buatan (IB)

Menurut Wisnu (2000) perkembangan ternak sapi dipengaruhi oleh

kemampuan peternak dalam mengelola ternaknya terutama dalam mengelola

reprodusi ternaknya, ternak jantan dan ternak betina serta lingkungannya. Hal ini

sesuai dengan kondisi di lapangan keberhasilan suatu usaha peternakan sangat

dipengaruhi oleh reproduksi dan produksi ternak, karena menyangkut masalah

kelanjutan ternak tersebut agar dapat berkembang dengan baik dalam

meningkatkan populasi keturunannya. Reproduksi juga sangat dipengaruhi oleh

lingkungan ternak seperti suhu, kelembaban, kualitas pakan, serta  manajemen
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pemeliharaan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Berdasarkan latar

belakang diatas telah dilaksanakan penelitian tentang “Penampilan Reproduksi

Sapi Bali Betina pada Peternakan Rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penampilan

reproduksi sapi bali betina di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

1.3. Manfaat Penelitian

Data hasil penelitian diharapkan sebagai dasar untuk pengetahuan

penampilan reproduksi sapi bali peternak di Kabupaten Kampar. Memberikan

imformasi kepada peternak tentang penampilan reproduksi dan gambaran kondisi

reproduksi ternak sapi rakyat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Diharapkan bisa salah satu dasar bagi penentuan kebijakan untuk

mengembangkan dan meningkatkan sistem pemeliharaan populasi ternak sapi

Kabupaten Kampar.

1.4. Hipotesis Penelitian

Penampilan reproduksi sapi bali di Kecamatan Tapung dihitung dari

calving interval, calving rate, conseption rate , umur bunting, service per

conception di Kecamatan Tapung memperlihatkan hasil yang baik.


