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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitan, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Luas lahan yang potensial dalam menghasilkan HMT di Kecamatan

Bangkinang Seberang adalah seluas 246,48 Ha.

b. Potensi sumber daya manusia yang tersedia untuk Kapasitas Peningkatan

Populasi ternak kerbau lumpur berdasarkan Kepala Keluarga Petani

(KPPTR KK) sebesar 8130 ST.

c. Berdasarkan sumberdaya alam untuk hijauan ternak kerbau lumpur di

Kecamatan Bangkinang Seberang memiliki ketersedian pakan (KPPTR SL)

sebesar 406,74 ST, sedangkan KPPTR KK adalah sebesar 8130 ST maka

KPPTR efektif adalah KPPTR SL karena memiliki nilai lebih kecil dari

KPPTR KK.

d. Kecamatan Bangkinang Seberang yang dapat dijadikan salah satu basis

sumber pertumbuhan untuk kerbau lumpur adalah Desa Muara Uwai dan

Desa Pasir Sialang atau dengan kata lain desa tersebut memenuhi kebutuhan

daging kerbau untuk wilayah bersangkutan dan juga daerah sekitarnya.

e. Strategi pengembangan ternak kerbau lumpur yang layak diterapkan di

Kecamatan Bangkinang Seberang adalah pola pemeliharaan semi intensif

dimana ternak digembalakan dan dikandangkan dengan menyediakan pakan

alternatif, mengubah perilaku peternak agar mau menyediakan pakan dan

mengawasi ternak setiap hari, menyediakan pejantan yang bermutu dalam
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jumlah cukup dipadang penggembalaan serta menekan aktivitas

pemotongan ternak betina produktif

f. Lembaga pendukung untuk pengembangan usaha ternak kerbau di

Kecamatan Bangkinang Seberang adalah koperasi dan Dinas Peternakan

yang memberikan pelayanan dalam hal budidaya ternak, pengelolaan dan

pemasaran hasil ternak, penyebaran ternak, kesehatan hewan & kesehatan

veteriner, Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD), dan Balai Pembibitan

Ternak Unggul.

5.2 Saran

1. Peternak agar lebih meningkatkan pola pemeliharaan kerbau lumpur melalui

pemanfaatan sumber daya alam yang ada, sehingga kerbau lumpur dapat

dikembangkan dengan baik dan bisa menjadi basis dalam pemenuhan

daging untuk Kecamatan Bangking Seberang.

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar agar membina

atau bekerjasama dengan instansi terkait lain guna melakukan

pengembangan kerbau lumpur.

3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mengevaluasi dan

melakukan pembinaan dalam penambahan keterampilan beternak para

peternak. Salah satu cara adalah dengan mengontrol atau mendata alur

ternak yang keluar masuk wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang.

4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar diharapkan

dapat mengoptimalkan tenaga lapangan untuk memberikan pembinaan

tentang manajemen pemeliharaan ternak kerbau yang meliputi

perkandangan, pemberian pakan dan kesehatan ternak.


