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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan peternakan adalah bagian dari pembangunan pertanian yang

memiliki arti penting bagi ketahanan pangan dan upaya peningkatan kualitas

sumber daya manusia. Fungsi protein hewani sangat penting bagi manusia karena

kandungan asam aminonya tidak tergantikan oleh bahan makanan lainnya. Salah

satu sumber protein hewani tersebut didapatkan dari daging ternak sapi potong.

Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi dan

produksi ternak dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan asal ternak

lebih terjamin serta tidak tergantung dari impor serta untuk mendukung

peningkatan kualitas sumber daya manusia (Hubeis, 2007)

Menurut Rahim (2010) pengembangan sapi potong di Indonesia pada saat

sekarang ini maupun dimasa yang akan datang sangat menjanjikan. Hal ini dapat

dilihat dengan semakin meningkatnya jumlah permintaan atau kebutuhan

masyarakat terhadap konsumsi protein hewani yang bersumber dari daging. Oleh

karena itu petani peternak dan pengusaha ternak sapi potong serta instansi

pemerintahan sangat dituntut meningkatkan kuantitas dan kualitas sapi potong

untuk memenuhi permintaan konsumen.

Masalah pemenuhan protein yang berasal dari ternak sapi potong sebagai

bahan pangan sampai saat ini masih belum teratasi. Hai ini disebabkan oleh

penambahan penduduk yang sangat cepat, juga perkembangan populasi serta

produksi ternak sapi potong sangat rendah. Sehingga tidak bisa mengimbangi

kebutuhan daging asal ternak potong. Dalam tata laksana suatu peternakan, ternak
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yang mempunyai nilai genetis tinggi akan muncul dan dapat dinikmati hasilnya

dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi apabila dikelola secara terampil.

Perkembangan peternakan sapi potong di Indonesia yang mengarah ke segi

komersil semakin berkembang. Sistem penggemukan yang semakin moderen telah

terpacu oleh tuntutan penyediaan daging yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Keadaan ini merupakan dampak positif dari meningkatnya pendidikan dan

pendapatan masyarakat serta semakin bertambahnya jumlah konsumen selektif,

semakin digalakkannya sub sektor pariwisata yang menuntut ketersediaan daging

yang berkuaIitas tinggi (Saherman, dkk. 2007)

Kecamatan Rimbo Melintang Merupakan suatu wilayah yang memiliki

potensi dalam pemeliharaan sapi potong karena daerah tersebut merupakan

lumbung padi Kabupaten Rokan Hilir, sehingga hasil dari limbah pertanian yang

bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi potong. Kecamatan Rimba Melintang

juga memiliki populasi sapi potong sebanyak 693 ekor (Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Rokan Hilir, 2014)

Sistem peternakan sapi potong yang ada di kecamatan Rimba Melintang

masih merupakan jenis peternakan rakyat yang hanya berskala kecil dan masih

merujuk pada sistem pemeliharaan konvesional. Banyak permasalahan yang

timbul seperti permasalahan pakan, reproduksi dan kasus klinik. Agar

permasalahan bisa ditangani dengan baik dibutuhkan peningkatan pengetahuan

dan pemahaman peternak tentang penerapan aspek teknis pemeliharaan sapi yang

baik sehingga akan berdampak pada peningkatan produksi dan pendapatan

peternak.
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Berdasarkan uraian diatas, untuk melihat sejauh mana manajemen

pemeliharaan ternak sapi potong di Kecamatan Rimba Melintang, maka telah

dilaksanakan penelitian tentang Analisis Penerapan Aspek Teknis

Pemeliharaan Sapi Potong di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten

Rokan Hilir.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerapan aspek

teknis pemeliharaan sapi potong di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten

Rokan Hilir.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bisa berbagi informasi

kepada peternak dan pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Rokan Hilir dalam penerapan aspek teknis pemeliharaan

sapi potong di daerahnya.


