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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Ternak kerbau merupakan ternak asli daerah tropis yang sangat sesuai

dengan sebagian besar kondisi lahan di Provinsi Riau. Ternak kerbau merupakan

hewan semi akuatik yang memiliki sedikit kelenjer keringat sehingga tidak tahan

terhadap terik panas matahari (Endang dan Bustami, 2008). Oleh karena itu

kerbau selalu memerlukan suatu tempat khusus seperti kubanga air dan lumpur

untuk menjaga kelangsungan fisiologis tubuhnya. Pipiana et al.,(2010)

menyatakan ternakkerbauadalahsalahsatujenisternakruminansia Indonesia yang

berdasarkanaspeknutrisidanfisiologisnyatidakjauhberbedadengansapi,

sehinggaternakinicocokdandapatdimanfaatkanuntukmeningkatkanproduksidaging

nasional.

Salah satu kelebihan kerbau yang dipercayai adalah kemampuannya untuk

mencerna pakan yang mengandung serat kasar tinggi, seperti jerami padi yang

tersedia melimpah saat musim panen dan dapat disimpan sebagai cadangan pakan

dimusim kemarau. Devendra (1987) menyatakan bahwa kerbau memiliki

kemampuan mencerna pakan bermutu rendah yang lebih efisien dari pada sapi.

Hal ini diduga erat kaitannya dengan lambannya gerakan makan didalam saluran

pencernaan kerbau sehingga makanan tersebut dapat diolah lebih lama dan

penyerapan zat gizinya akan lebih banyak. Oleh karena itu, jarang sekali

ditemukan kerbau kurus walaupun dengan ketersediaan pakan seadaanya (Jamal,

2007).
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Ternak kerbau sebagai salah satu sumber protein hewani penghasil daging

memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kecamatan Kuok

dengan luas wilayah 37.385 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 23.573 jiwa.

Daerah ini memiliki keunggulan mengenai ternak kerbau yaitu dari total populasi

ternak ruminansia besar ( sapi dan kerbau) yang hidup di wilayah ini sekitar 1992

ekor diantaranya 77,61 % atau 1535 ekor merupakan ternak kerbau sedangkan

untuk ternak sapi berjumlah 457 ekor atau 22,39 % (Dinas Pertanian dan

Peternakan, 2013). Dari segi aspek sosial budaya, potensi sumberdaya lokal ini

mendapatakan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Kuok karena tingkat

selera masyarakat yang cukup baik terhadap daging kerbau serta kepemilikan atas

ternak kerbau dapat meningkatkan status sosial bagi pemiliknya. Terdapat juga

fenomena yang menarik mengenai ternak kerbau ini yaitu bila masyarakat kuok

dan sekitarnya menyebut istilah daging maka itu artinya identik dengan daging

kerbau. Kerbau mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, yakni

sabagai tabungan hidup, menunjang status sosial, sumber tenaga kerja, penghasil

daging, susu dan pupuk (Dwiyanto et al.,1995).

Ditinjau dari segi peranannya, potensi lahan dan sosial budaya masyarakat

maka ternak kerbau cukup potensial untuk dikembangkan. Karena itu informasi

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan usaha pengembangan ternak

kerbau sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah dilakukan penelitian tentang

“Potensi Pengembangan Kerbau Lumpur Di Kecamatan Kuok Kabupaten

Kampar”.
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1.2. Rumusan Masalah

Rumusanbeberapapermasalahan yang

dapatditarikdarirencanapenelitianiniadalah:

1. Bagaimana sumberdaya alam yang ada di Kecamatan Kuok sebagai salah

satu penunjang peningkatan potensi pengembangan ternak kerbau.

2. Bagaimana hasil usaha peternak terhadap usaha pengembangan ternak

kerbau terhadap kebutuhan hidup peternak kerbau di Kecamatan kuok.

3. Bagaimana karakteristik, strategi peternakdanpotensiternakkerbau di

KecamatanKuok.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuanpenelitianiniadalahsebagai berikut:

1. Untuk mengukur kapasitas tampung populasi ternak kerbau berdasarkan

sumberdaya alam dan analisis penggolongan kedalam sektor basis dan

non-basis.

2. Menganalisis tingkat pendapatan keluarga peternakdan menganalisis

tingkat efisien usaha ternak kerbau.

3. Mengetahuipotensisumberdayamanusia bagi pengembangan ternak

kerbau.
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1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menjadi pedoman bagi peternak dalam pengelolaan usaha ternak kerbau.

2. Memberikan informasi kepada intansi terkait dalam mengambil kebijakan

dan keputusan untuk pengembangan usaha ternak kerbau.

3. Sebagai sumber referensi bagi peneliti-peneliti lanjutan yang terkait

dengan permasalahan pengembangan usaha ternak kerbau.


