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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peternakan sapi di Indonesia terus berkembang seiring meningkatkan

pengetahuan dan teknologi dibidang peternakan. Sapi Bali adalah jenis sapi lokal

yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemampuan

tersebut merupakan faktor pendukung keberhasilan budidaya sapi Bali (Ni’am et

al., 2012). Provinsi Riau merupakan Provinsi yang sangat potensial untuk

mengembangkan usaha peternakan. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan populasi

sapi di Provinsi setiap tahunnya. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan

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

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

Produktivitas adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada

ukuran waktu tertentu (Hardjosubroto, 1994) dan Seiffert (1978) menyatakan

bahwa produktivitas sapi potong biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat

reproduksi dan pertumbuhan. Tomaszewska et al., (1988) menyatakan bahwa

aspek produksi seekor ternak tidak dapat dipisahkan dari reproduksi ternak yang

bersangkutan, dapat dikatakan bahwa tanpa berlangsungnya reproduksi tidak akan

terjadi produksi. Adapun kekurangan yang dimiliki sapi Bali adalah pertumbuhan

yang lambat, tingkat kematian pedet tinggi dan rentan terhadap beberapa penyakit

tertentu seperti penyakit jembrana, Bali Ziekte dan Malignant Catarrhal Fever

(Kusumaningsih, 2003).

Syahza (2012) menyatakan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas

unggulan Indonesia yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontribusinya cukup besar dalam menghasilkan devisa dan penyerapan tenaga
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kerja. Perkembangan industri pengolahan CPO (crude palm oil) dan turunannya di

Indonesia adalah selaras dengan pertumbuhan areal perkebunan dan produksi

kelapa sawit sebagai sumber bahan baku. Sampai tahun 2011 luas perkebunan

kelapa sawit di Riau mencapai 2.103.175 ha dengan produksi TBS (Tandan Buah

Segar) sebesar 36.809.252 ton. Dampak dari investasi kelapa sawit di pedesaan

telah membawa pengaruh ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Pada tahun 2012

angka multiplier effect ekonomi di pedesaan sebesar 3,48 yang berarti setiap

investasi Rp 1 akan menyebabkan jumlah uang beredar sebesar Rp 3,48 investasi

subsektor perkebunan telah dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Selama periode

2009-2012 masyarakat pedesaan menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Selama periode tersebut harga TBS (Tandan Buah Segar) ditingkat petani cukup

menguntungkan, dari sisi lain produksi kebun juga meningkat dibandingkan

periode sebelumnya. Dampak dari kenaikan harga dan peningkatan produksi

petani, tahun 2012 indek kesejahteraan petani di pedesaan bernilai positif yakni

sebesar 0,43. Indek ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani

dari periode sebelumnya sebesar 43%. Diprediksi pada tahun 2013 indek

kesejahteraan di pedesaan akan mengalami peningkatan, hal tersebut didukung

oleh semakin tingginya animo masyarakat terhadap usaha tani kelapa sawit. Dari

sisi lain luas areal perkebunan dan produksi mengalami peningkatan.

Potensi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu sangat

menjamin untuk ketersediaan bahan pakan ternak sapi, daun pelepah kelapa sawit

digunakan sebagai pakan ternak yang daunnya diambil dari pohonnya yang masih

segar untuk kebutuhan pakan ternak, kemudian daun pelepah kelapa sawit
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dichopper untuk diberikan pada ternak. Kelapa sawit merupakan tanaman yang

dapat menghasilkan minyak, kelapa sawit memiliki peranan penting antara lain:

1. Mampu mengganti kelapa sawit sebagai sumber bahan baku mentah bagi

industri pangan maupun non-pangan dalam negeri.

2. Ditetapkan sebagai pedoman ekspor non-migas Indonesia yang sangat

besar bagi pemasukan devisa.

3. Mampu menggantikan bahan pakan ternak selain hijauan rumput.

Tabel 1.1. Produksi TBS, CPO, Produktivitas Lahan Kelapa Sawit dan Kapasitas
PKS di Daerah Riau Tahun 2011.

Kabupaten/kota
Produksi TBS

(ton/thn)
Produksi

(ton CPO)
Bengkalis
Dumai
Indragiri Hulu
Indragiri Hilir

2.303.132
406.727

2.185.196
3.097.067

435.688
75.085
389.113
518.911

Kampar
Kepulauan Meranti
Kuantan Singingi
Rokan Hilir

7.680.797
-

2.392.285
4.639.402

1.273.944
-

431.385
797.644

Rokan Hulu
Pekanbaru

6.150.819
180.973

989.041
30.507

Pelalawan 3.737.648 648.197
Siak 4.035.206 704.027
Total 36.809.252 6.293.542

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2012).

Darah adalah jaringan yang bersikulasi melalui pembuluh darah,

membawa zat-zat penting untuk kehidupan semua sel tubuh dan menerima produk

buangan hasil metabolisme untuk dibawa ke organ ekskresi, darah sangat

dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, ras (breed), emosi, serta latihan yang

berlebihan (Jain, 1993). Tortora dan Anagnostakos (1990) mengelompokkan

peranan penting darah menjadi 3 fungsi utama yaitu :1) fungsi transportasi, 2)

fungsi pengaturan, dan 3) fungsi pertahanan tubuh.
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Rastogi (1977) menyatakan fungsi transportasi yaitu darah

mendistribusikan oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan

mengangkut karbondioksida dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Makanan

yang telah dicerna pada saluran pencernaan diangkut oleh darah ke seluruh sel.

Darah juga mengangkut sisa metabolisme seperti urea, asam urat, kreatin, air,

karbondioksida dibawa keluar tubuh melalui ginjal, paru-paru, kulit dan saluran

pencernaan. Disamping itu, darah juga berperan penting dalam mengangkut

hormon dari kelenjar endokrin dan enzim ke organ-organ lain di dalam tubuh.

Fungsi pengaturan berfungsi untuk menjaga kondisi tubuh tetap dalam keadaan

homeostatis. Dalam hal ini, darah berperan dalam menjaga keseimbangan pH dan

komposisi elektrolit dalam cairan interstisial dan mengatur suhu tubuh tetap

normal dengan mendistribusikan panas ke seluruh tubuh melalui oksidasi

karbohidrat dan lemak serta menjaga keseimbangan air tubuh dengan pertukaran

air antara darah dengan cairan pada jaringan. Fungsi pertahanan tubuh, yaitu darah

mengandung komponen-komponen yang dapat menjaga tubuh dari benda asing

dan infeksi, disamping itu terdapat mekanisme pembekuan darah apabila terjadi

kerusakan pada pembuluh darah untuk mencegah terjadinya kehilangan darah

dalam jumlah yang banyak.

Menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988), sapi mempunyai sel darah

merah 5,8-10,4 juta/mm3, PCV 33-47 %, dan Hb 8,6-14,4 g/100 ml. Sedangkan

menurut Frandson (1992), sapi mempunyai sel darah merah 7 juta/mm3, PCV 40

%, dan Hb 12 g/100 ml. Darah sebagai media pengangkut, dapat digunakan untuk

melihat status nutrisi ternak. Beberapa komponen darah dapat digunakan sebagai

indikator yang baik untuk status kecukupan nutrien.
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1.2.Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jumlah eritrosit dan kadar

hemoglobin serta nilai hematokrit pada sapi Bali pada masa pra dan pasca-

adaptasi pakan hijauan berupa daun dan pelepah sawit.

1.3.Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kesehatan ternak

yang diberi pakan daun pelepah sawit dan juga dapat digunakan sebagai data awal

bagi peneliti yang akan mengembangkan ternak sapi Bali dalam sistem integrasi

sapi sawit.

1.4.Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan nyata profil darah

(jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit) sapi Bali pada masa pra

dan pasca-adaptasi pakan hijauan berupa daun dan pelepah sawit.


