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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi Pesisirmerupakan salah satu rumpun asli sapi lokal 
yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi 
Sumatera Barat. Sapi Pesisir memiliki warna tubuh 
kekuningan sampai merah bata, warna kulit disekitar mata 
hitam, moncong hitam, kaki keputih-putihan pada bagian 
dalam, kuku hitam, rambut ujung ekor hitam, bentuk tubuh 
ramping, gumba kecil, gelambir kecil, kepala kecil, tanduk 
jantan lebih besar dari tanduk betina dan mengarah keatas, 
telinga kecil mengarah kesamping, serta kaki kecil dan 
ramping (Anonimous 2016). Jenis sapi ini belum banyak 
dikenal oleh masyarakat. Sapi Pesisir memiliki keunggulan 
tersendiri yaitu mudah beradaptasi, harga bakalan murah 
berkisar antara 6-10 juta, dan sistem pemeliharaan di padang 
pengembalakan (ekstensif) serta tahan terhadap penyakit. 

Salah satu cara untuk memenuhi peningkatan konsumsi 
daging sapi adalah dengan cara mengoptimalkan aspek 
produksi dan reproduksi serta memaksimalkan manajemen 
pemeliharaan pada ternak lokal seperti sapi Pesisir. Jumlah 
populasi sapi di Kabupaten Pesisir Selatan tercatat 80,976 ekor 
(Anonimous, 2016). Jumlah populasi tersebut belum mampu 
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di Indonesia 
dikarenakan daya produksi dan reproduksinya yang masih 
rendah akibat rendanya kualitas bibit sapi Pesisir. Hal tersebut 
disebabkan karena jumlah pejantan unggul yang terbatas 
akibat peternak lebih memilih menjual sapi jantan yang unggul 
karena harganya yang relatif lebih tinggi. Menurut Anonimous 
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(2015) sapi Pesisir jantan unggul umur 18-24 bulan memiliki 
kriteria tinggi pundak sebesar 92 cm, panjang badan 94 cm, 
lingkar dada 94 cm dan lingkar skrotum 20 cm, sedangkan 
sapi Pesisir umur >24-36 bulan memiliki bulan memiliki 
tinggi pundak sebesar 100 cm, panjang badan 108 cm, lingkar 
dada 124 cm dan lingkar skrotum 21 cm. Sapi Pesisir jantan 
unggul dewasa memiliki bobot badan sekitar 225-250 kg 
(Hendri, 2013).  

Peternak di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung 
memelihara sapi Pesisir dengan cara turun-temurun dari nenek 
moyangnya, sehingga pengetahuan mereka dalam beternak 
masih secara tradisional  dan belum mampu mengembangkan 
usahanya secara lebih baik. Keberhasilan atau kegagalan suatu 
usaha pembibitan sapi potong pada umumnya diukur dari 
keuntungan atau kerugian yang diperolehnya. Motif usaha di 
peternakan rakyat skala rumah tangga berbasis pembibitan 
dengan jumlah populasi yang sedikit dengan kepemilikan rata-
rata 1-3 ekor/KK, jumlah populasi yang sedikit dan sistem 
pemeliharaan yang masih tradisional menyebabkan 
pengembangan ternak di masyarakat menjadi sulit untuk 
dikembangkan. Salah satu faktor yang menentukan 
keberhasilan usaha pembibitan sapi Pesisir di tempat 
penelitian ditentukan oleh kondisi keuangan peternak tersebut 
sehingga jumlah bibit sapi Pesisir yang dimiliki oleh peternak 
rakyat sangat terbatas akibat terbatasnya modal usaha untuk 
membeli bibit dalam jumlah banyak, selain itu jenis pakan 
yang diberikan sangat terbatas karena peternak belum mampu 
untuk membeli konsentrat. Pakan  yang diberikan biasanya 
berupa hijauan seperti jerami padi dan rumput lapang. 
Menurut Krisna dan Hary (2014) skala usaha peternakan 
pembibitan sapi potong tebagi 3 yaitu, skala usaha kecil (1-5 
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ekor), skala usaha sedang (6-10 ekor) dan skala usaha besar 
(>10 ekor). Skala usaha pembibian sapi Pesisir di lokasi 
penelitian didominsi oleh skala kecil, hal ini karna 
keterbatasan dana usaha. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan produksi sapi ternak lokal 
khususnya sapi Pesisir ditinjau dari aspek produksi 
diantaranya: struktur populasi sapi, calf crop, tingkat 
kelahiran, tingkat kematian dan mutasi sapi Pesisir. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
produktivitas sapi Pesisir meliputi aspek yaitu: struktur 
populasi sapi, calf crop, tingkat kelahiran, tingkat kematian, 
mutasi sapi Pesisir. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini bisa dijadikan bahan 
pertimbangan untuk mengoptimalkan potensi tenak lokal 
khususnya sapi Pesisir sebagai salah satu plasma nutfah yang 
ada di Indonesia, serta sebagai bahan informasi untuk 
menentukan tempat dalam mengembangbiakkan ternak sapi 
Pesisir yang ada di Indonesia. 

1.5 Kerangka Pikir 

Sapi Pesisir salah satu rumpun asli sapi lokal yang 
berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Popinsi Sumatera 
Barat (Anonimous 2016). Ciri spesifik lainnya adalah ukuran 
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tanduk pendek mengarah keluar seperti tanduk kambing, bobot 
badan berkisar antara 160 kg dengan pertambahan bobot 
badan sapi jantan 0,32 kg/ekor/hari dan betina 0,26 
g/ekor/hari. Keragaman warna bulu cukup tinggi dengan pola 
tunggal dan dikelompokkan menjadi lima warna dominan, 
yaitu merah bata (34,3%), kuning (25,5%), coklat (20%), 
hitam (10,9%), dan putih (9,3%) (Hendri, 2013). Sapi Pesisir 
memiliki beberapa keunggulan tersendiri diantaranya mudah 
beradaptasi, harga bakalan murah berkisar dari 6-10 juta, 
sistem pemeliharaan ekstensif, tahan temperatur udara panas, 
tahan terhadap penyakit dan kualitas pakan yang rendah, serta 
reproduksi baik. Jenis sapi ini belum terlalu banyak di kenal 
oleh masyarakat. Adrial (2010) melaporkan bahwa populasi 
sapi Pesisir pada tahun 2008 jauh menurun dibandingkan 
tahun 2004, populasi sapi Pesisir pada tahun 2008 tercatat 
89.995 ekor, dan tahun 2004 yang mencapai 104.109 ekor. 
Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah populasi ternak sapi 
Pesisir mengalami penurunan, hal ini merupakan langkah yang 
sangat baik untuk  melakukan penelitian tentang produktivitas 
sapi Pesisir yang ada di Kecamatan Koto XI Tarusan, 
Kabupaten Pesisir Selatan, seberapa banyak jumlah sapi yang 
ada di daerah tersebut. Penentuan lokasi penelitian dilakukan 
secara purposive sampling, pengambilan data diambil secara 
acak dari beberapa kenagarian yaitu Kenagarian Setara 
Nanggalo, Nanggalo dan Batu Hampar Selatan. Penggalian 
data base produktivitas yang meliputi struktur populasi 
sebagai pengetahuan populasi dasar, calf crop yang 
mempengaruhi adalah jumlah induk, tingkat kelahiran, tingkat 
kematian dan pedet sapih dalam suatu wilayah, mutasi ternak 
yang meliputi keluar masuk ternak dalam satu tahun dalam 
rangka pertimbangan untuk mengoptimalkan potensi ternak 
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lokal yang ada di Sumatera Barat yakni sapi Pesisir yang 
merupakan plasma nutfah di Indonesia yang perlu di 
pertahankan dan dikembang biakkan, selain itu sebagai 
informasi bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam 
penentu kebijkana sebagai kawasan pembibitan ternak sapi 
Pesisir. Berdasarkan uraian di atas maka dibuat skema 
kerangka pikir sebagai berikut yang tesaji pada Gambar 1: 
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Gambar 1 Kerangka Pikir 


