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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan peternakan merupakan subsektor strategis dalam upaya

meningkatkan  ketahanan pangan. Protein hewani dengan kandungan asam amino

yang lengkap berfungsi untuk mencerdaskan manusia. Penambahan pendapatan

menumbuhkan kesadaran  masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan

bergizi. Hal ini secara tidak langsung juga menambah tingginya permintaan

terhadap daging sapi dan daging lainnya. Permintaan yang tinggi tersebut harus

diimbangi dengan penambahan jumlah populasi ternak sapi sebagai penghasil

daging.

Kabupaten Kampar berada pada posisi 100°28´30"-101°14´30" Bujur Timur

(BT) dan 01°00´40" Lintang Utara (LU) hingga 00°28´30" Lintang Selatan (LS).

Luas wilayah Kabupaten Kampar sekitar 10.928,20 Km² atau sekitar 11,62% dari

luas wilayah Provinsi Riau (BPS Kampar, 2009) Kabupaten Kampar  memiliki

iklim tropis dengan rata-rata suhu berkisar antara 22ºC-31ºC. Merujuk pada

kondisi tersebut, Kabupaten Kampar memiliki potensi yang baik untuk daerah

pengembangan industri peternakan terutama sapi, kerbau dan kambing.

Ketersediaan lahan diperkirakan masih sekitar 1.098.399 Ha (Disnak Kampar,

2008).

Desa Batu Belah merupakan desa terdekat dengan ibu kota Kabupaten

Kampar, Bangkinang. Desa Batu Belah berbatasan langsung dengan Desa

Tanjung Rambutan. Data monografi Desa Batu Belah menunjukkan bahwa

populasi Sapi Bali sampai tahun 2010 sekitar 127 ekor betina dan jantan sekitar 65

ekor (Desa Batu Belah, 2011). Data populasi sapi potong, kerbau, domba dan
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kambing per masing-masing kabupaten dan kota se Provinsi Riau dapat dilihat

pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Populasi Ternak Masing-Masing Kabupaten/Kota Dalam Wilayah
Provinsi Riau Tahun 2009

No. Kabupaten/Kota Populasi Ternak (ekor)
Sapi Potong Kerbau Domba Kambing

1 Kuantan Singingi 25.043 18.795 14 14.548
2 Indragiri Hulu 37.490 2.184 333 22.122
3 Indragiri Hilir 6.090 - 183 28.536
4 Pelalawan 4.926 680 108 9.780
5 Siak 12.203 559 115 12.636
6 Kampar 17.291 22.430 90 15.780
7 Rokan Hulu 25.249 2.453 119 15.780
8 Bengkalis 13.310 1.230 29 31.090
9 Rokan hilir 19.588 1.448 727 18.990
10 Pekanbaru 7.775 1.883 - 5.148
11 Dumai 3.429 35 - 10.067

Total 172.394 51.697 3.366 184.326
Sumber : BPS Provinsi Riau (2010)

Penambahan populasi Sapi Bali dapat dilakukan melalui penerapan

Inseminasi Buatan (IB). Inseminasi Buatan merupakan teknik memposisikan

sperma melalui metode dan alat-alat tertentu ke dalam alat kelamin sapi betina.

Sapi betina produktif, memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan cara

IB, namun kenyataannya, peternak Sapi Bali di Desa Batu Belah lebih memilih

menggunakan perkawinan alam dari pada menggunakan IB.

Sehubungan dengan potensi yang dimiliki Desa Batu Belah tersebut,

Pemerintah Kabupaten Kampar melalui dinas terkait telah melakukan berbagai

kegiatan pembinaan, salah satu kegiatan tersebut adalah penyuluhan tentang IB.

Kegiatan tersebut sejauh ini belum memperlihatkan hasil optimal. Indikasinya

adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang program IB tersebut.

Menurut Padmanegara (1975), perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih
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baik sangat sulit dilakukan. Oleh sebab itu, upaya pemerintah Kabupaten Kampar

untuk pengembangan usaha peternakan sapi masyarakat melalui program IB tidak

secara otomatis dapat diterima oleh masyarakat. Berbagai aspek internal dan

eksternal dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program IB yang

ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar tersebut.

Satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kondisi

tersebut adalah merubah persepsi masyarakat dengan cara memberikan stimulus

secara simultan agar terjadi proses penyampaian informasi ke otak (Sunaryo,

2004), dengan harapan terjadinya proses penyadaran individu (Padmanegara,

1975) terhadap program IB yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan di lapangan terkait dengan aplikasi IB dapat bersumber dari

kelemahan sistem pelayanan, kelemahan sumberdaya manusia dalam hal ini

petugas IB (inseminator) dan  peternak. Terlepas dari beberapa kelemahan

tersebut, yang paling penting adalah unsur penerimaan IB itu sendiri oleh

peternak. Penerimaan peternak terhadap inovasi berhubungan dengan persepsinya

terhadap inovasi tersebut, sedangkan persepsi peternak itu sendiri berhubungan

dengan latar belakang peternak masing-masing, karena penerimaan inovasi akan

dipengaruhi oleh persepsi dan latar belakang peternak itu sendiri.

Keputusan individu untuk mengadopsi suatu inovasi pada umumnya

dilakukan melalui lima tahap, yaitu menggugah kesadaran, memunculkan minat,

timbul penilaian, keinginan untuk mencoba, lalu menerima inovasi yang

ditawarkan tersebut (Rogers, 1983). Inseminasi buatan sebagai inovasi baru

merupakan stimulus yang direspon peternak karena inovasi itu sendiri memiliki
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sifat keuntungan relatif, kesesuian dengan keadaan (kompatabilitas), tingkat

kesulitan (kompleksitas), dapat dicoba dalam skala kecil (triabilitas), dan hasilnya

dapat dilihat (observabilitas).

Masyarakat Desa Batu Belah walaupun merupakan masyarakat yang relatif

homogen sebagai masyarakat agraris, tetapi secara individual memiliki latar

belakang kehidupan yang berbeda, sehingga persepsi dan penerimaan peternak

juga diduga akan berbeda satu sama lainnya. Keyakinan terhadap manfaat IB di

kalangan peternak sapi potong di desa ini yang tidak merata dapat menyebabkan

kurang berhasilnya aplikasi IB di wilayah tersebut. Berdasarkan uraian ini, maka

penulis telah melakukan penelitian dengan judul Persepsi Peternak Sapi Bali

terhadap Aplikasi Teknologi Inseminasi Buatan di Desa Batu Belah Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar.

1.3. Tujan Penelitan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi  peternak

Sapi Bali di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terhadap

Aplikasi Teknologi IB.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran

dalam upaya peningkatan populasi Sapi Bali melalui program IB di Desa Batu

Belah Kecamatan Kampar serta dapat menentukan arah kebijakan pemerintah

Kabupaten Kampar dalam upaya peningkatan populasi sapi potong dimasa yang

akan datang.


