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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sapi potong merupakan komoditas sumber pangan hewani terutama daging 

yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia, memenuhi kebutuhan selera 

konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, dan mencerdaskan 

masyarakat. Konsumsi daging di Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun, 

peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan produksi daging yang memadai 

sehingga impor daging selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging 

nasional. Untuk memenuhi kebutuhan daging pemerintah berupaya meningkatkan 

populasi bibit sapi potong salah satunya dengan mengatasi kasus gangguan 

reproduksi. Gangguan reproduksi akan memperlambat peningkatan populasi sapi 

potong dan mengakibatkan rendahnya efisiensi reproduksi. Kesuburan pejantan, 

kesuburan betina induk, dan tatalaksana perkawinan merupakan faktor-faktor 

yang memengaruhi berhasil tidaknya suatu perkawinan pada sapi untuk 

menghasilkan kebuntingan.  

Kesehatan ternak di pengaruhi oleh pakan, pemeliharaan dan lingkungan 

yang berkaitan dengan kesuksesan ternak sapi potong. Kontrol kesehatan sapi 

yang baik adalah langkah penting dalam beternak sapi potong. Pengendalian 

berbagai penyakit menular pada sapi adalah hal yang perlu mendapatkan 

perhatian, sebagaimana kita tahu bahwa pengendalian penyakit jauh lebih baik 

daripada pengobatan. Kesehatan ternak sangat berpengaruh pada produksi sapi 

tersebut, jika peternak selalu menjaga ternaknya dalam kondisi yang sehat maka 
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produksinya pun akan optimal dan jika sebaliknya peternak tidak menjaga 

ternaknya produktifitasnya akan menurun akibatnya terjadi kerugian pada 

peternak. 

Kesehatan hewan merupakan suatu status kondisi tubuh hewan dengan 

seluruh sel penyusunnya dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis 

berfungsi normal. Manajemen kesehatan ternak terdiri dari proses perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengendalian faktor - faktor produksi melalui optimalisasi 

sumber daya yang dimilikinya agar produktivitas ternak dapat dimaksimalkan, 

kesehatan ternak dapat dioptimalkan dan kesehatan produk hasil ternak yang 

memiliki kualitas kesehatan dengan standar yang diinginkan. 

Pelaksanaan praktek kerja lapangan ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mempelajari secara langsung tentang pencegahan dan penanganan penyakit pada 

sapi bibit betina sumba ongole (SO) di PT. Karya Anugrah Rumpin Kecamatan 

Rumpin Kabupaten Bogor. Manfaat praktek kerja lapangan adalah dapat 

menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha peternakan 

khususnya aspek penanganan pada perusahaan Sapi Potong di PT. Karya Anugrah 

Rumpin, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor sehingga dapat membandingkan 

dengan teori yang diberikan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. 

 

 

 

 

 


