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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging sapi merupakan salah satu pangan asal ternak  yang memiliki   

kontribusi besar untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat 

Indonesia. Selama  ini  produksi  daging sapi dalam negeri belum mampu 

memenuhi  kebutuhan masyarakat, bahkan cenderung terjadi kekurangan yang 

semakin besar dari tahun ke tahun (Direktorat Jenderal Peternakan 2009). 

Konsumsi daging sapi segar per kapita pada tahun 2010 sebesar 1,76 kg/tahun, 

pada tahun 2011 meningkat menjadi 1,87 kg/tahun, pada tahun 2012 meningkat 

cukup signifikan menjadi 2,09 kg/tahun, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 

2,22 kg/tahun, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,36 kg/tahun.  

Peningkatan konsumsi daging sapi dari tahun ke tahun karena meningkatnya 

jumlah penduduk, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Pangan 

dan Pertanian 2014).  

Provinsi Riau merupakan Provinsi yang sangat potensial untuk 

pengembangan usaha peternakan. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan permintaan 

sapi potong setiap tahunnya. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (2012) populasi sapi di Provinsi Riau pada tahun 2011 adalah 

159.855 ekor dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 179.472 ekor. Dinas 

Peternakan Kabupaten Kampar (2012) menyatakan bahwa salah satu wilayah 

yang potensial untuk pengembangan ternak sapi potong adalah Kecamatan 

Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.  Kecamatan Bangkinang Barat memiliki  

potensi lahan yang luas dengan sumber pakan ternak yang melimpah seperti 

limbah perkebunan sawit dan rumput lapang, akan tetapi peningkatan jumlah 

populasi sapi potong belum signifikan di Kabupaten Kampar. Rendahnya 

produktivitas ternak, keterbatasan sumberdaya peternak dalam penguasaan 

teknologi peternakan serta masih terbatasnya modal usaha bagi 

peternak/kelompok ternak dan kelompok usaha untuk mengembangkan usaha 

peternakan merupakan kendala- kendala yang harus  dicarikan solusinya.  

Kondisi peternakan sapi potong saat ini masih mengalami kekurangan 

pasokan sapi bakalan lokal karena pertambahan populasi tidak seimbang dengan 
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kebutuhan daging nasional, sehingga terjadi impor sapi potong bakalan dan 

daging (Putu et al. 1997). Hal ini berarti terdapat kesenjangan yang cukup besar 

antara produksi daging sapi dengan permintaan sebesar 662,54 ton dengan asumsi 

rata-rata konsumsi nasional sebesar 2,5 kg/kapita/tahun, besarnya kesenjangan 

tersebut dipasok dari impor untuk memenuhi kekurangannya (Direktorat Jenderal 

Bina Produksi Peternakan 2017).   

Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipasok dari tiga pemasok 

yaitu: peternakan rakyat (ternak lokal), industri peternakan rakyat (hasil 

penggemukan sapi potong eks impor) dan impor daging (Oetoro 1997). Sapi 

potong merupakan hewan ternak dengan keanekaragaman jenis tinggi dan 

ditemukan hampir di semua negara, termasuk Indonesia (Lelana et al. 2003). 

Bangsa sapi potong yang saat ini ditemukan di Indonesia adalah sapi Peranakan 

Ongole (PO), sapi Bali, sapi Madura, sapi Brahman, sapi Limousin, sapi 

Simmental, dan sapi-sapi hasil persilangan lainnya (Latifa dkk. 2016). Sapi bali 

adalah salah satu plasma nutfah Indonesia yang telah lama dibudidayakan dan 

telah menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Sapi bali memiliki kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan baru dan merupakan faktor pendukung 

keberhasilan budidaya sapi bali (Ni’am et al. 2012). Sapi bali merupakan sapi 

yang paling banyak dipelihara pada peternakan kecil karena fertilitasnya baik dan 

angka kematian yang rendah (Purwantara et al. 2012). Masalah pokok yang 

dihadapi adalah penurunan produktivitas disebabkan oleh semakin menurunnya 

tingkat reproduktivitas dan kualitas genetik ternak sapi rakyat. Hasil penelitian 

Arman et al. (2006) Menunjukkan bahwa, telah terjadi penurunan ukuran-ukuran 

tubuh sapi bibit di NTB dengan membandingkan hasil penelitian Dwipa dan 

Sarwono (1993) dalam kurun waktu 13 tahun (1993-2006), terjadi penurunan 

panjang badan sekitar 8%, tinggi gumba 3%, dan lingkar dada 3%. Penurunan 

tingkat reproduktivitas dan genetik ternak sapi tersebut diduga disebabkan oleh 

lemahnya manajemen usaha ternak sapi rakyat, terutama dalam menjaga 

ketersediaan betina bibit dan pejantan yang berkualitas. 

Beberapa  indikator penurunan tersebut dapat dilihat dari bobot badan dan 

ukuran linier tubuh  yang  dilaporkan Pane (1991) dari empat lokasi yaitu bali, 

NTT, NTB dan Sulawesi selatan yang  menunjukkan adanya perbedaan yang 
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cukup beragam untuk masing-masing lokasi. Keragaman fenotipe diantara sapi 

bali tersebut dapat menjadi dasar perbaikkan mutu genetik melalui seleksi dalam 

upaya mendapatkan sapi bali yang berkualitas dan memiliki mutu genetik yang 

tinggi.  Keragaman fenotipe sapi bali di NTB dapat diamati berdasarkan grade 

sapi bali bibit betina berdasarkan tinggi gumba, grade I (3,0%), grade II (12,0%), 

grade III (35,0%) dan tidak termasuk grade (50,0%). Berdasarkan panjang badan, 

grade I (4,5%), grade II (13,0%), grade III (36,0%) dan tidak termasuk grade 

(46,5%) (Soekardono 2009).  

Hasil penelitian Susanti (2018) sapi bali yang dipelihara di Kecamatan 

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar menunjukan bahwa sebagian besar kriteria 

penilaian grade calon induk sapi bali termasuk dalam grade I, yaitu mencapai 

72%. Menurut (Lompengeng 2010) menyatakan bahwa induk sapi bali yang 

terjaring seleksi berdasarkan SNI 73558 : 2008 sebagai calon induk di lokasi 

pembibitan dan pemurnian di Kabupaten Barru Makasar lebih dominan masuk 

kategori kelas II (81,09%), kelas III (4,97%) dan kelas I (13,9%). Sukmasari 

(2003) juga menyarankan bahwa seleksi agar didasarkan pada nilai pemuliaan 

agar seleksi dapat dilakukan lebih akurat sehingga kecenderungan genetik sapi 

bali di P3 Bali terus meningkat.  

 Pane (1991) menyatakan bobot sapi bali jantan dewasa sekitar 400 kg, 

panjang badan 140 cm, tinggi pundak 127 cm, lingkar dada 192 cm. Bobot sapi 

bali betina dewasa sekitar 260 kg, panjang badan 120 cm, tinggi pundak 114 cm, 

lingkar dada 165 cm. Berdasarkan hasil pengukuran statistik vital tubuh bibit sapi 

betina induk (umur ≥ 24 bulan) sebanyak 15 ekor diperoleh rataan ukuran panjang 

badan, tinggi pundak dan lingkar dada masing-masing 105,067; 101,800 dan 

134,867 cm (BSN 2008). Apabila dibandingkan dengan standar mutu minimum 

sebagaimana ketentuan SNI 7355-2008 (BSN 2008) maka bibit-bibit  sapi betina 

induk yang dimiliki kelompok tani ‘Sejahtera’ di Nabire Barat Kabupaten Nabire 

dapat digolongkan ke dalam kelas III, karena rataan semua parameter ukuran 

statistik vital tubuhnya yakni panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dadanya 

dibawah standar minimal kualitas bibit kelas II. Klasifikasi grade sapi bali bibit 

betina di NTB menunjukkan bahwa, sapi bali bibit betina di Pulau Lombok hanya 

sebagian kecil yang termasuk dalam grade I, yaitu sebesar 20%. grade II, 
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mencapai 62%,  grade III sebesar 11% dan non grade sekitar 15% (Soekardono et 

al. 2009). Kondisi sapi bali di Pulau Sumbawa jauh lebih baik, sapi bibit betina 

yang termasuk grade I mencapai sekitar 60%, grade II sekitar 30%, grade III 

hanya sekitar 3%, dan non grade  sekitar 7% (Ditjen Peternakan 2006). Melihat 

kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi 

yang lebih baik sebagai sumber sapi bali bibit betina daripada Pulau  Lombok 

(Soekardono et al. 2009). 

           Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kecukupan kebutuhan bibit 

ternak sapi bali antar daerah, antar Provinsi maupun antar pulau adalah dengan 

memprogramkan kegiatan peningkatan produktivitas bibit sapi bali secara 

berkelanjutan. Metoda pengujian pemilhan ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif 

dan kuantitatif meliputi pengamatan, pengukuran, dan penimbangan. Karakterisasi 

ukuran-ukuran tubuh dapat digunakan untuk mengukur tingkat perbedaan genetik 

antar populasi ternak atau spesies (jarak genetik). Salah satu aspek penting dalam 

proses produksi peternakan usaha peternakan dan intra populasi sapi potong 

adalah ketersediaan bibit yang sesuai standar. Ketersediaan bibit ternak 

merupakan aspek penting dalam mendukung ketersediaan daging sapi secara 

Nasional. Kriteria penentuan grade sapi bali berdasarkan SNI 765-4: 2017, 

melalui ukuran panjang badan, tinggi pundak, lingkar dada, lingkar skrotum 

(khusus jantan). Berdasarkan permasalahan diatas, maka telah dilaksanakan 

penelitian mengenai “Komposisi Grade Calon Induk dan Induk serta Calon 

Pejantan dan Pejantan Sapi Bali di Kecamatan Bangkinang Barat  

Kabupaten Kampar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi grade calon induk 

dan induk serta calon pejantan dan pejantan sapi bali di Kecamatan Bangkinang 

Barat berdasarkan morfometrik yaitu tinggi pundak, panjang badan, lingkar dada, 

dan lingkar skrotum (khusus jantan)).  

 

  

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang komposisi 

grade calon induk dan induk serta calon pejantan dan pejantan sapi bali di 

Kecamatan Bangkinang Barat berdasarkan morfometrik sebagai dasar dalam 

peningkatan dan pengembangan sapi bali di masa yang akan datang. 

 

1.4. Hipotesis 

Calon induk dan induk serta calon pejantan dan pejantan sapi bali di 

Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar berdasarkan morfometrik lebih 

dari 50% masuk dalam kategori grade I, berdasarkan SNI 765-4: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


