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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sapi bali sebagai sapi asli Indonesia telah tersebar di seluruh wilayah

Indonesia dan disukai oleh peternak rakyat yang umumnya berskala usaha kecil.

Sapi ini mudah beradaptasi dengan baik pada berbagai lingkungan yang ada

dengan menampilkan performan produksi yang cukup bervariasi dan performan

reproduksi yang tetap tinggi. Sapi bali (Bos sondaicus) adalah merupakan salah

satu bangsa sapi asli dan murni Indonesia. yang merupakan keturunan asli banteng

(Bibos banteng) dan telah mengalami proses domestikasi yang terjadi sejak tahun

3.500 SM di Indonesia (Rollinson, 1984). Kementerian Pertanian menghitung

konsumsi daging sapi pada tahun 2012 mencapai 484.000 ton. Kebutuhan ini telah

mempertimbangkan peningkatan pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,49%

hingga pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%.

Provinsi Riau memiliki potensi untuk pengembangan sapi bali guna

memenuhi kebutuhan protein hewani. Disebabkan karena produktivitas sapi bali

yang relatif tinggi. Sebagai ternak dwiguna, sapi bali dapat dimanfaatkan

tenaganya untuk membantu petani di sawah dan disisi lain dapat digunakan

sebagai penghasil daging (Bandini, 1997). Dilihat dari aspek reproduksi, sapi bali

termasuk bangsa sapi yang mempunyai fertilitas tinggi dengan  kisaran angka

fertilitas sebesar 83-86% (Guntoro, 2002).

Potensi peternakan di Provinsi Riau sangat menjanjikan hal ini dapat

diukur berdasarkan jumlah ternak yang ada di Provinsi Riau. Direktorat Jenderal

Peternakan dan Keswan (2012) mencatat populasi sapi di Provinsi Riau pada
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tahun 2011 sekitar 159.855 ekor dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 179.472

ekor. Menyatakan ternak sapi mempunyai peran sebagai penghasil daging, pupuk

organik, sumber pendapatan petani, sumber tenaga kerja dan membuka peluang

usaha serta pemanfaat limbah pertanian.

Suhaiman (1999) menyatakan morfometrik adalah ukuran-ukuran tubuh

seperti tinggi pundak, panjang badan, lingkar dada, panjang telinga, berat badan,

panjang ekor dan tinggi pinggul. Erfan (2004) menyatakan bahwa ukuran tubuh

dapat digunakan untuk  menaksir bobot tubuh dan berat karkas, secara gambaran

bentuk tubuh hewan sebagai ciri khas bangsa tertentu.

Peternak lebih menyukai mempelihara sapi bali, karena sapi bali cepat

beradaptasi pada lingkungan yang baru cepat berkembang biak dengan angka

kelahiran yang tinggi. Peternakan rakyat di Desa Seko Lubuk Tigo ini didirikan

pada tahun 2013 dan sapi bali langsung didatangkan dari daerah Lampung. Selain

itu peternakan   di Bukit Batang Potai berdiri pada tahun 2010 dimana awal sapi-

sapi yang didatangkan dari daerah Lampung. Oleh karena itu perlu dilakukan

penelitian dengan judul “Perbandingan Nilai Morfometrik Sapi Bali Jantan yang

Dipelihara di  Desa Seko Lubuk Tigo Kabupaten Indragiri Hulu dan  di Kelompok

Tani Bukit Batang Potai Kabupaten Kampar.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk membandingkan nilai morfometrik sapi bali jantan di Desa Seko

Lubuk Tigo dan di Kelompok Tani Batang Potai Kabupaten Kampar.

2. Untuk mengukur  morfometrik sapi bali yang meliputi lingkar dada,

panjang badan, tinggi pundak, tinggi pinggul, pada sapi bali jantan.
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1.3. Manfaat

Penelitian ini adalah sebagai bahan informasi tentang perbandingan nilai

morfometrik sapi bali jantan yang dipelihara di Desa Seko Lubuk Tigo Kabupaten

Indragiri Hulu dan di Kelompok Tani Bukit Batang Potai Kabupaten Kampar.

1.4. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sapi bali jantan yang dipelihara di

Desa Seko Lubuk Tigukit Batang Potai nilai morfometrik meliputi (Lingkar Dada,

Panjang Badan, Tinggi Pinggul, Tinggi Pundak).


