
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat konsumsi daging di Indonesia terus meningkat, dari Tahun 2011

konsumsi daging sebesar 1,87 kg menjadi 1,98 kg per kapita pada Tahun 2012

(Susilo dan Nina, 2012). Selanjutnya Susilo dan Nina (2012) menyatakan terjadi

pertambahan jumlah penduduk, di tahun 2011 ke tahun 2012 sebanyak 3.293.275

jiwa. Hal ini sejalan dengan peningkatan penghasilan masyarakat, naik sebesar

9,53 % (Afrizal, 2012).

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2012) melaporkan

populasi sapi dan produksi daging di Indonesia pada Tahun 2012 adalah

15.995.946 ekor dan 52.141 ton dengan target  populasi ternak sapi pada Tahun

2013 sebesar 16.816.218 ekor atau 5.13 % dari Tahun 2013 (Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012). Untuk mencapai target tersebut Menteri

Pertanian memprogram Swasembada Daging Sapi Kerbau Tahun 2014 (PSDSK-

2014) sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis

sumber daya domestik khususnya ternak sapi potong dan kerbau.

Peraturan Menteri Pertanian (2010) menjelaskan dalam program PSDSK-

2014 untuk wilayah Riau dibagi menjadi beberapa wilayah untuk pengembangan

sapi potong yang akan mensukseskan program PSDSK-2014. Provinsi Riau dibagi

menjadi empat kawasan pengembangan ternak sapi potong yaitu Kuantan

Singingi, Siak, Indragiri Hilir dan Pelalawan dengan populasi yang ditargetkan

sebanyak 227.494 ekor, sementara populasi sapi di Provinsi Riau saat ini berkisar

172.394 artinya Provinsi Riau masih harus meningkatkan populasi sekitar 24,22%



atau 55.100 ekor pada tahun 2014 (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, 2012).

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal peternakan dan kesehatan hewan

untuk meningkatkan swasembada daging melalui program PSDSK-2014,

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan target utama untuk pengembangan

ternak sapi potong karena Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan

Kuantan Tengah merupakan wilayah yang sangat berpotensi untuk pengembangan

ternak sapi potong.

Hal ini dapat dibuktikan dari data statistik Dinas Peternakan Kuantan

Singingi pada empat tahun terakhir seperti pada Tabel 1.1 berikut ini

Tabel 1.1. Jumlah populasi sapi di Kabupaten Kuantan Singingi pada empat
tahun terakhir

Populasi (ekor) Tahun

2009

2010

2011

2012

24.283

24.092

22.560

24.383

Sumber : Dinas Peternakan Kuantan Singingi, 2012

Berdasarkan tabel diatas populasi sapi di Kabupaten Kuantan Singingi

empat tahun terakhir terjadi peningkatan. Populasi ternak sapi terbesar terjadi

tahun 2012 sebanyak 24.383 ekor (Dinas Peternakan Kuantan Singingi, 2012).

Untuk mengoptimalkan peternakan di Kecamatan Kuantan Tengah sebagai

pengembangan sapi potong perlu dilakukan pengembangan sapi potong.



Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan penelitian tentang “Analisis

Potensi Wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Untuk Pengembangan Sapi

Potong di Kabupaten Kuantan Singingi.”

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana potensi sumber daya alam di Kecamatan Kuantan Tengah

sebagai salah satu kawasan untuk pengembangan usaha peternakan sapi

potong di masa mendatang.

2. Bagaimana potensi sumber daya manusia di Kecamatan Kuantan

Tengah sebagai salah satu kawasan untuk pemeliharaan sapi potong di

masa mendatang.

3. Bagaimana dukungan kelembagaan pendukung dan infrastruktur bagi

pengembangan usaha sapi potong di masa mendatang.

4. Bagaimana strategi yang aplikatif untuk pengembangan usaha sapi

potong di masa mendatang.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui potensi sumber daya alam di Kecamatan Kuantan Tengah

sebagai salah satu kawasan untuk pengembangan usaha peternakan sapi

potong dimasa mendatang.



2. Mengetahui potensi sumber daya manusia di Kecamatan Kuantan

Tengah sebagai salah satu kawasan untuk pemeliharaan sapi potong di

masa mendatang.

3. Mengetahui daya dukung fasilitas pengembangan usaha sapi potong di

masa mendatang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat antara lain:

1. Menjadi acuan dan data penunjang bagi penelitian selanjutnya,

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan

sapi potong di Kecamatan Kuantan Tengah.

3. Sebagai khasanah ilmu pengetahuan dibidang peternakan khususnya

pengembangan sapi potong.


