
I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar belakang

Sektor peternakan merupakan sektor yang cukup penting dalam proses

pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Dimana sektor

peternakan merupakan pemenuhan kebutuhan protein hewani, terutama adalah

protein hewani dari daging. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung

terus meningkat, apalagi rata-rata konsumsi protein hewani penduduk Indonesia

masih sangat rendah, yaitu kurang dari 4 g/kapita/hari. Sementara itu, elastisitas

pendapatan terhadap permintaan produk peternakan relatif cukup tinggi (Putu

dkk., 1997). Kementerian Pertanian menghitung konsumsi daging sapi pada tahun

2012 mencapai 484.000 ton. Kebutuhan ini telah mempertimbangkan peningkatan

pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,49% hingga pertumbuhan ekonomi

sebesar 6,6%.

Permintaan lahan untuk usaha pertanian di Indonesia sering terpaksa

mengalah terhadap permintaan lahan untuk pembangunan industri, dan

pemukiman. Dengan menyusutnya lahan pertanian maka menurun pula

ketersediaan lahan untuk pertumbuhan hijauan pakan ternak ruminansia dan pada

akhirnya berpengaruh terhadap menurunnya produksi ternak. Dilain pihak tingkat

pemotongan ternak selalu lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan populasi ternak

rumiansia sebagai akibat permintaan akan daging yang terus meningkat, hal ini

dapat diketahui dari impor ternak yang masih terus dilakukan. Keterbatasan lahan

atau berkurangnya pakan hijauan, tingginya permintaan daging secara nasional,

merupakan masalah utama yang penting diatasi, terutama dalam rangka menuju



swasembada daging (Sianipar dkk, 2003). Salah satu upaya yang telah

diprogramkan oleh pemerintah adalah sistem pertanian terpadu tanaman-ternak

atau lebih dikenal dengan sistem integrasi sapi-kelapa sawit yang diharapkan

dapat meningkatkan populasi ternak sapi dan produksi daging di Indonesia.

Sistem integrasi sapi-kelapa sawit ini adalah suatu sistem pemanfaatan

hasil sampingan dari industri kelapa sawit terutama industri hulu berupa hasil

sampingan perkebunan sawit sebagai bahan pakan ternak yang diharapkan dapat

menghasilkan efesiensi usaha yang baik dengan pola pemanfaatan limbah

perkebunan sawit dan peningkatan produksi peternakan sapi.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang pesat sejak awal

tahun 80-an dan saat  ini kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas

perkebunan yang berperan sangat penting dalam penerimaan devisa negara,

penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan perekonomian rakyat dan daerah

(Elishabet dan Ginting, 2003). Pada tahun 2012, luas perkebunan kelapa sawit di

Indonesia  telah mencapai angka 9,2 juta hektar. Dari 9,2 juta hektar lahan

perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, 2,1 juta hektar atau 22, 8%

berada di wilayah Provinsi Riau.

Industri kelapa sawit menghasilkan banyak jenis produk samping yang

memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak

ruminansia maupun non ruminansia. Beberapa jenis hasil samping yang potensial

untuk digunakan sebagai bahan pakan adalah pelepah sawit (oil palm frond) yang

diperoleh dari hasil pemangkasan pohon kelapa sawit, serabut mesokarp (palm

press fibre), lumpur sawit (palm oil sludge), serta bungkil inti sawit (palm kernel

meal) yang diperoleh dari pabrik pengolahan kelapa sawit (Elishabet dkk, 2003).



Produksi daging sapi Indonesia dipengaruhi oleh populasi sapi yang ada di

Indonesia. Peningkatan populasi ternak sapi dapat dilakukan dengan

meningkatkan efesiensi reproduksi dari induk sapi yakni berupa mempersingkat

jarak beranak (calving interval). Upaya meningkatkan efesiensi reproduksi ini

dipengaruhi oleh kondisi pakan yang dikonsumsi oleh induk sapi tersebut. Tinggi

rendahnya efisiensi reproduksi ternak dipengaruhi oleh lima hal yaitu angka

kebuntingan (conception rate), jarak antar kelahiran (calving interval), jarak

waktu antara melahirkan sampai bunting kemBali (service periode), angka kawin

per kebuntingan (service per conception), dan angka kelahiran (calving rate)

(Hardjopranjoto, 1995).

Upaya meningkatkan efesiensi reproduksi ini dipengaruhi oleh kondisi

pakan yang dikonsumsi oleh induk sapi tersebut. Menurut Winugroho (2002)

hubungan antara kandungan nutrisi ransum dan cadangan energi tubuh induk

mempengaruhi munculnya estrus. Penggunaan bahan pakan yang berasal dari

produk sampingan perkebunan sawit ini diharapkan dapat meningkatkan

performans reproduksi induk sapi.

1. 2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui kecepatan estrus sapi Bali

betina pada fase adaptasi pakan, 2) Mengetahui lama estrus sapi Bali betina pada

fase adaptasi pakan, dan  3) Mengetahui intensitas estrus sapi Bali betina pada

fase adaptasi pakan.



1. 3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah 1) Memberikan informasi kepada

instansi terkait mengenai pemanfaatan daun pelepah kelapa sawit untuk

meningkatkan performan reproduksi sapi betina, 2) Memberikan informasi kepada

peternak bahwa daun pelepah sawit dapat digunakan sebagai bahan pakan yang

dapat meningkatkan performans reproduksi sapi betina.


