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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sapi Bali merupakan sapi potong asli Indonesia hasil domestikasi dari

banteng liar atau Bos sundaicus (Hardjosubroto, 1994). Sapi ini menjadi

primadona sapi potong di Indonesia karena mempunyai kemampuan reproduksi

tinggi, serta dapat sebagai ternak kerja di sawah dan ladang (Moran, 1990),

persentase karkas tinggi, daging tanpa lemak, heterosis positif tinggi pada

persilangan, daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan persentase

kelahiran dapat mencapai 80% (Pane, 1990). Namun juga memiliki beberapa

kekurangannya yaitu pertumbuhannya lambat, rentan terhadap penyakit Jembrana,

penyakit ingusan (Malignant Catarrhal Fever; MCF) dan Bali Ziekte (Darmadja,

1980; Hardjosubroto, 1994), sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan

produktivitas ternak tersebut.

Sementara kebutuhan terhadap daging dan sapi bakalan untuk memenuhi

konsumsi domestik dapat melemahkan upaya untuk meningkatkan kemampuan

produktivitas ternak dalam negeri. Hal ini merupakan salah satu penyebab

terjadinya pemotongan terhadap sapi yang produktif. Akibatnya populasi ternak

berkurang. Ketahanan pangan hewani khususnya daging sapi tidak dapat terwujud

tanpa adanya penguatan sistem pembibitan yang benar, efektif dan efisien, serta

pengembangan usaha pengembangbiakan sapi (cow calf operation; CCO) yang

handal, berbasis pakan lokal yang didukung oleh teknologi inovatif, Sumberdaya

Manuasia (SDM) yang lebih dinamis, dan kebijakan yang mampu menciptakan

suasana kondusif.
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Peningkatan populasi atau budidaya sapi potong dapat dilakukan melalui

perbaikan sistem perkawinan. Pada dasarnya ada dua metode yang bisa digunakan

pada sistem perkawinan tersebut, yakni kawin alam (nature matting) dan kawin

buatan (artificial matting). Pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB)

merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan

pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Melalui

kegiatan IB, penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah,

mudah dan cepat, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak.

Kecamatan Kampar merupakan kecamatan terdekat dengan pusat ibu kota

Kabupaten Kampar, Bangkinang. Kecamatan berbatasan langsung dengan

Kecamatan Rumbio Jaya di sebelah Selatan, Sebelah Utara berbatasan dengan

Kampar Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang dan

sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur. Data monografi

Kecamatan Kampar menunjukkan bahwa populasi Sapi Bali sampai dengan tahun

2012 sekitar 1.498 ekor meningkat sekitar 10% dari populasi Sapi Bali ditahun

2011 yang hanya sekitar 1.362 ekor. Merujuk pada hasil sensus pertanian yang

dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar (2013), populasi sapi

potong yang mayoritas dari jenis Sapi Bali untuk Kecamatan Kampar sekitar

1.516 ekor dengan angka pertumbuhan populasi sebanyak 154 ekor, sedangkan

pertumbuhan populasi rentang tahun 2011 ke 2013 hanya sekitar 1.08%.

Keberhasilan usaha peternakan dapat diukur dengan melihat morfometrik

ternak atau melalui ukuran-ukuran tubuh ternak. Karakterisasi ukuran-ukuran

tubuh dapat digunakan untuk mengukur tingkat perbedaan gen antar populasi

ternak atau spesies (jarak genetik), merupakan metode pengukuran yang murah
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dan sederhana. Beberapa penelitian pendugaan jarak genetik pada sapi lokal di

Indonesia berdasarkan morfologis (analisis morfometrik) ternak telah dilakukan

(Abdullah, 2008; Sarbaini, 2004) bahkan telah dilakukan untuk menyelidiki asal-

usul dan hubungan genealogikal pada beberapa tipe sapi asli Asia Timur (Otsuka

et al., 1982).

Menurut hasil penelitian Ramadhani (2012), sapi bali jantan yang dipelihara

di Desa Sungai Simpang Dua berada di bawah standar bibit sapi bali nasional,

sedangkan pada sapi bali betina menyamai standar bibit bahkan ada dijumpai di

atas standar bibit (SNI 7355-2008). Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian

Azwar (2012) tentang perbandingan hasil ukur antara electric distance meter

(EDM) dengan pita ukur dalam  pengukuran morfometrik sapi bali (Bos

sondaicus). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran panjang badan,

tinggi pundak dan tinggi pinggul sapi bali betina dengan menggunakan Electric

Distance Meter (EDM) menghasilkan ukuran panjang badan yang tidak berbeda

dengan hasil pengukuran pita ukur.

Penyebaran sapi bali hampir merata di seluruh Kabupaten Kampar, dengan

berbagai pola pemeliharaan, baik yang dipelihara secara ekstensif (tradisional),

semi intensif ataupun intensif. Penambahan populasi dilakukan peternak melalui

dua model perkawinan, yakni perkawinan alami dan buatan. Hasil dari dua model

perkawinan tersebut perlu didata tentang produktivitasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti telah melakukan kajian tentang

“Morfometrik Anak Sapi Bali Hasil Perkawinan Alami dan Inseminasi

Buatan yang Dipelihara Secara Semi Intensif di Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar.”
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan bahwa bagaimana ukuran-

ukuran tubuh (morfometrik) anak sapi bali hasil perkawinan alam dan buatan di

Kecamatan Kampar?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran-ukuran tubuh dari anak

Sapi Bali hasil perkawinan alam dan buatan yang dipelihara secara semi intensif

di Kecamatan Kampar.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi genetik untuk

perbaikan mutu genetik terkait dengan morfometrik Sapi Bali khususnya anak

hasil perkawinan alami dan inseminasi buatan dimasa yang akan datang. Manfaat

lainnya adalah sebagai acuan untuk penelitian lanjutan dimasa yang akan datang.

1.5. Hipotesis

Perkawinan alami dan buatan pada Sapi Bali yang dipelihara secara semi

intensif tidak berpengaruh terhadap nilai morfometrik anak sapi bali.


