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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peternakan sapi Bali di Sulawesi Tenggara masih menerapkan pola

penggembalaan sehingga faktor lingkungan sangat rentan dan mempengaruhi

produktivitas ternak. Faktor lingkungan tersebut diataranya adalah musim dan

kondisi agroekosistem wilayah pemeliharaan, tempat dimana ternak sapi Bali

melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pohan, Liem dan Lunik (2004), menyatakan

bahwa sistem pemeliharaan yang mengandalkan sumber pakan ternak dari

rumput alam di lahan penggembalaan, produktivitas ternak berfluktuasi mengikuti

perubahan musim.

Musim terdiri atas musim kemarau dan musim hujan, keduanya berjalan

secara periodik dalam waktu satu tahun dan memiliki karateristik berbeda

terhadap suhu, curah hujan dan kelembaban sehingga mempengaruhi secara

menyeluruh lingkungan hidup disuatu daerah. Sulaksana dan Farizal (2014),

menyatakan bahwa musim secara langsung dapat mempengaruhi suhu tubuh

ternak, aktivitas organ-organ tertentu, kegiatan merumput, kelangsungan

reproduksi dan produksi. Secara tidak langsung mempengaruhi persediaan

makanan yang ada di padangan yaitu pada musim hujan banyak ragam hijauan

yang tumbuh dengan kualitas zat-zat makanan yang baik sedangkan pada

musim kemarau persediaan makanan berkurang dan kualitasnya juga menurun.

Rahardja (2010), menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan atau

penurunan suhu lingkungan maka ternak akan berusaha mempertahankan suhu

tubuhnya yang konstan. Caranya dengan perilaku ternak dalam peningkatan laju

produksi panas dan perilaku peningkatan pengeluaran panas. Pada suhu di

bawah suhu kritis, tubuh meningkatkan laju produksi panas dengan jalan
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kontraksi otot, peningkatan konsumsi pakan dan berbagai perilaku menghadapi

lingkungan dingin. Pada lingkungan di atas suhu kritis hewan mengalami beban

kelebihan panas yang harus dikeluarkan. McDowell, Yones, Pant, Roy, Thaler

and Stouffer (1970), menyatakan bahwa kenaikan atau penurunan 1oC dari suhu

tubuhnya sudah cukup menimbulkan pengaruh proses fisiologisnya. Pada

cekaman panas selama beberapa minggu menyebabkan penurunan laju

metabolisme akibat penurunan intake pakan dan penekanan aktivitas tiroid.

Williamson and Payne (1978), menyatakan bahwa suhu dan kelembaban tinggi

dapat menurunkan konsumsi pakan dan daya cerna. Ternak yang kekurangan

pakan akan mengalami kekurangan energi, mengalami defisiensi energi,

pertumbuhan menurun bahkan dapat menyebabkan kehilangan bobot badan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musim dapat mempengaruhi sifat

produksi ternak, misalnya bobot lahir sapi Madura pada musim hujan lebih tinggi

dibandingkan pada musim kemarau (Karnaen dan Arifin, 2007). Demikian juga

pengaruh terhadap sifat reproduksi, Suranjaya, Ardika dan Indrawati (2010),

menyatakan bahwa selang kawin setelah beranak pada musim kemarau lebih

pendek dibanding dengan musim hujan sedangkan selang beranak dipengaruhi

oleh musim kelahiran.

Kondisi agroekosistem wilayah diataranya terkait dengan tipe lahan yaitu

tipe lahan basah dan lahan kering. Menurut Hadi dan Ilham (2002), daerah lahan

basah adalah pertanian intensif misalnya daerah persawahan. Perhatian

peternak terhadap sapi lebih baik dengan kesuburan tanah baik dan pakan

tersedia melimpah. Pertanian lahan kering umumnya dilakukan secara ekstensif,

pola pertanian tanaman monokultur (palawija) dan perilaku peternak dalam

memelihara ternaknya kurang maksimal. Nurdianti, Handayanta dan Lutojo

(2012), menyatakan bahwa efisiensi produksi sapi potong pada lahan kering

adalah rendah, meliputi PBBH dan efisiensi pakan yang rendah. Susilo (2005),



3

menyatakan bahwa perbedaan produktivitas ternak antara lahan basah dan

lahan kering dipengaruhi kesuburan ternak, kesuburan tanah, kuantitas dan

kualitas pakan dan sumber daya manusia.

Dalam mengevaluasi pengaruh musim dan kondisi agroekosistem

terhadap performans produksi ternak sapi Bali sangat penting dilakukan pada

induk. Hal ini karena sapi induk memiliki status fisiologis seperti masa kosong,

kebuntingan, beranak dan menyusui. Keadaan status fisiologis ini menyebabkan

perbedaan mobilisasi pertahanan terhadap cekaman lingkungan (Rahardja,

2010). Sapi Bali induk pada umur fisiologis tertentu yang dapat dilihat dari jumlah

beranak (paritas) dapat memperlihatkan perbedaan kemampuan reproduksi

(Susilo, 2005). Kinerja produksi sapi Bali induk juga dipengaruhi oleh umur.

Kondisi badan (sifat produksi) ternak merupakan cerminan kondisi ternak

terhadap kemampuan biologis termasuk aktivitas reproduksinya.

Berdasarkan pada pertimbangan kondisi peternakan sapi Bali di Sulawesi

Tenggara, dampak dari pergantian musim kemarau dan hujan, perbedaan

kondisi agroekosistem daerah pemeliharaan serta sapi induk dengan status

fisiologisnya, maka sangat penting melihat pengaruhnya terhadap tampilan

performans produksi dan reproduksinya, sehingga dilakukan penelitian dengan

topik “Performans Produksi dan Reproduksi Sapi Bali pada Musim dan Kondisi

Agroekosistem yang Berbeda di Sulawesi Tenggara”.

1.2. Rumusan Masalah

Musim kemarau dan musim hujan serta kondisi agroekosistem wilayah

memberikan dampak pada perbedaan ketersediaan, kecukupan dan kualitas zat-

zat makanan dari hijauan pakan ternak yang tumbuh sehingga mempengaruhi

performans produksi dan reproduksi ternak sapi Bali induk pada pemeliharaan

pola penggembalaan. Terdapat keterbatasan informasi tentang bagaimana
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fluktuasi nilai dan perbandingan performans produksi sapi Bali induk (bobot

badan dan BCS), bobot lahir pedet dan performans reproduksi induk sapi Bali

selama melalui musim hujan dan musim kemarau pada kondisi agroekosistem

pemeliharaan yang berbeda.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Membandingkan performans produksi sapi Bali pada musim hujan dan

kemarau pada lahan persawahan dan tegalan di Sulawesi Tenggara.

2. Membandingkan performans reproduksi induk sapi Bali pada musim hujan

dan kemarau pada lahan persawahan dan tegalan di Sulawesi Tenggara.

3. Mengevaluasi performans produksi dan reproduksi sapi Bali yang terbaik

serta dugaan penurunannya pada musim dan lahan berbeda di Sulawesi

Tenggara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam merumuskan

suatu kebijakan peningkatan produktivitas sapi Bali dengan memperhatikan

musim dan kondisi agroekosistem suatu wilayah.

2. Bagi peternak, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki pola

budidaya sapi Bali khususnya menekan rendahnya produktivitas ternak

karena ketergantungan pada musim dan kondisi agroekosistem wilayah yaitu

berkaitan dengan penyediaan pakan hijauan.

3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, memperkaya data-data lapangan

untuk pengkajian pengembangan ternak sapi Bali yang lebih lanjut.


