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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sapi Kuantan merupakan sumberdaya genetik (plasma nutfah) seperti

halnya sapi lokal lainnya yang dapat dikembangkan untuk perbaikan mutu genetik

sapi lokal Indonesia. Perlindungan terhadap sapi Kuantan adalah langkah yang

harus diambil untuk mencegah dari ancaman kepunahan, dalam mengambil

langkah tersebut perlu dilakukan peningkatan produktivitas. Peningkatan

produktivitas sapi lokal di Indonesia dapat dilakukan melalui perbaikan  aspek

manajamen pemeliharaan, pakan dan aspek genetik. Perbaikan aspek genetik

dapat dilakukan melalui persilangan dan seleksi. Menurut Abdullah et al. (2006)

seleksi pada ternak bisa dilakukan dengan mengidentifikasi keragaman sifat

kualitatif ternak, salah satunya melalui karekterisasi.

Menurut Chamdi (2005) karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka

mengidentifikasi sifat-sifat penting yang bernilai ekonomis atau yang merupakan

penciri dari rumpun yang bersangkutan. Karakterisasi merupakan langkah penting

yang harus ditempuh apabila akan melakukan pengelolaan sumberdaya genetik

secara baik. Karakterisaasi dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif

(Abdullah, 2008).

Warwick et al. (1995) menyatakan bahwa sifat kualitatif adalah sifat-sifat

yang pada umumnya dapat dijelaskan dengan kata-kata atau gambar, misalnya

warna rambut, pola warna rambut, sifat bertanduk atau tanpa bertanduk yang

dapat dibedakan tanpa harus mengukurnya. Sifat kualitatif biasanya hanya

dikontrol oleh sepasang gen dan pengaruh lingkungan sangat kecil (Noor, 2008).

Selain itu sifat kualitatif adalah sifat penting dalam membentuk karakteristik
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rumpun ternak, memahami sejarah rumpun ternak, demografi dan karakter genetik

ternak (Radacsi, 2008).

Indonesia terkenal dengan berbagai rumpun dan plasma nutfah sapi lokal.

Berdasarkan laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

(2011) Provinsi Riau juga mempunyai plasma nutfah jenis sapi lokal yaitu sapi

Kuantan. Sapi Kuantan terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten

Kuantan Singingi. Populasi sapi Kuantan di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak

5950 ekor, sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah sekitar 2386

ekor. Populasi terbesar sapi Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat di

Kecamatan Kuantan Mudik dengan populasi 523 ekor, disusul Kecamatan

Kuantan Hilir dengan 447 ekor, Kecamatan Inuman 453 ekor, Kecamatan Gunung

Toar 253 ekor,  Kecamatan Singingi Hilir 247 ekor, Kecamatan Cerenti 185 ekor,

Kecamatan Pangean 160 ekor, Kecamatan Kuantan Tengah 60 ekor, Kecamatan

Benai 39 ekor, Kecamatan Logas Tanah Darat 10 ekor dan Kecamatan Hulu

Kuantan 9 ekor (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, 2011).

Pemeliharaan sapi Kuantan menguntungkan bagi masyarakat Kuantan

Singingi karena tidak hanya menghasilkan daging dan bibit, tetapi juga

menghasilkan pupuk kandang dan dapat digunakan sebagai tenaga kerja. Kotoran

sapi Kuantan juga mempunyai nilai ekonomis, karena termasuk pupuk organik

yang dibutuhkan oleh semua jenis tumbuhan. Kotoran sapi Kuantan dapat menjadi

sumber hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih

gembur dan subur. Sapi Kuantan juga dimanfaatkan sebagai hewan kurban pada

upacara adat dan hari raya umat islam.
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Sejauh ini informasi dan identifikasi tentang sapi Kuantan belum banyak

dipublikasikan, khususnya informasi keragaman sifat-sifat kualitatif sapi Kuantan

tersebut. Informasi ini sangat diperlukan dalam menunjang upaya peningkatan

mutu genetik sapi Kuantan dan pembentukan karekteristik rumpun ternak. Dugaan

keragaman genetik sapi Kuantan, salah satunya dapat diteliti melalui pengamatan

keragaman sifat kualitatif. Keragaman fenotifik sifat kualitatif dapat dilihat

melalui warna rambut dan pola warna rambut, bentuk tanduk dan warna kaki

(kaos kaki).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan

judul “Studi Sifat Kualitatif Sapi Kuantan di Kecamatan Kuantan Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi” untuk karekterisasi dan identifikasi ternak lokal di

Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sifat kualitatif sapi Kuantan

untuk karekterisasi dan identifikasi bangsa atau rumpun sapi Kuantan di

Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dasar untuk

melakukan seleksi, sebagai upaya identifikasi ternak lokal di Kecamatan Kuantan

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.


