
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi 

Kecamatan Welahan merupakan salah satu Kecamatan 

di Kabupaten Jepara yang berada di sebelah Selatan Ibu Kota 

kabupaten Jepara. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 3 Km 

dan ke Ibu Kota Kabupaten 35 Km serta dapat ditempuh 

dengan kendaraan ± 15 menit. Desa ini berbatasan langsung 

dengan Desa Sidigede di debelah Utara, Desa Karanganyar 

dan Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak di 

sebelah Selatan, Desa Kendengsidialit dan Desa Bugo serta 

Kedungsarimulyo di sebelah Timur dan Desa Karanganyar 

dan Sidigede di sebelah Barat. 

Penelitian Produktivitas Kerbau Rawa dilakukan 

dikawasan kelompok ternak kerbau Desa Guosobokerto 

berdasarkan pertimbangan bahwa diwilayah tersebut pusat 

peternak kerbau. Desa Guosobokerto dibagi menjadi 2 Dukuh, 

yaitu Dukuh Guwo dan Dukuh Sobokerto. Luas wilayah 

daratan Desa Guosobokerto adalah 180 Ha dengan Lahan 

Pertanian seluas 110 Ha dan lahan Pemukiman 70 Ha. Secara 

topografi Desa Guwosobokerto merupakan wilayah dataran 

rendah yang memiliki variasi ketinggian antara 7–8 m dari 

permukaan laut. Masyarakat Guosobokerto pada umumnya 

memelihara ternak kerbau dengan tujuan sebagai  tabungan. 

Sistem pemeliharaan yang diterapkan adalah sistem 

pemeliharaan secara tradisional. Status kepemilikan ternak 

milik sendiri dan sedikit yang memelihara kerbau secara 

gaduhan. Kandang kerbau berada agak jauh dari rumah 

dengan letak kandang saling berdekatan antara peternak satu 

dengan peternak yang lain. Bahan kandang yang digunakan 



sederhana yaitu bahan dinding dari anyaman bambu dan kayu 

sebagai penopang. Sirkulasi udara yang kurang baik akibat 

tertutupnya ruangan, sehingga udara didalam kandang sulit 

untuk berganti. 

4.2 Karakteristik Peternak 

 Pada umumnya kerbau diperoleh peternak melalui 

warisan dari orang tua atau turun-temurun. Hal tersebut sangat 

umum ditemui walaupun ada juga yang membeli dari pasar 

atau dari peternak lain. Semua usaha yang dilakukan oleh 

peternak kerbau tersebut lebih bertujuan sebagai tabungan 

oleh karenanya cara usaha pemeliharaan ternak kerbau di 

pedesaan masih sangat sederhana. (Utami, Syahdar dan Siti, 

2016).  

Karakteristik peternak sendiri berdasarkan umur, 

pendidikan dan lama beternak yang dilakukan di Desa 

Guwosobokerto disajikan pada Table 1. 

 

Tabel 1. Karakteristik peternak kerbau rawa 

No 

karakteristik 

responden 
Rata-Rata 

Persentase 

(%) 

1 Umur (Tahun) 48,49±12,29 
 

2 Pendidikan 
  

 

a. SD 
 

 69,8 

 

b. SMP 
 

 28,30 

 

c. SMA 
 

 1,89 

3 Lama Beternak (Tahun)  13,20±9,12   

 

Data Tabel 1. Menunjukkan bahwa usia peternak di 

Desa Guosobokerto berkisar antara 48,49 ± 12,29 tahun 

dengan lama beternak berkisar antara 13,20 ± 9,12 tahun. Dari 



hasil wawancara diperoleh data pendidikan terakhir peternak 

yang terbanyak adalah sekolah dasar (SD) yaitu 69,81% 

kemudian diikuti oleh sekolah menengah pertama (SMP) dan 

sekolah menengah atas (SMA). Data usia, tingkat pendidikan 

dan lama beternak di atas dapat menjadi bahan untuk evaluasi 

keberhasilan sistem peternakan yang telah berjalan. Peternak 

yang berada pada usia produktif berkisar antara 15–45 tahun 

(Adesoji, Farinde dan Ajayi, 2006). Menurut Dudi, Sumantri, 

Martojo dan Anang (2012) Usia produktif dan berpengalaman 

dalam beternak kerbau akan berpengaruh terhadap 

pengembangan ternak kerbau. Menurut Jomima (2012) bahwa 

pengalaman beternak dapat meningkatkan ketrampilan 

peternak dalam mempertahankan dan mengembangkan 

usahanya. Keberhasilan usaha peternakan  tidak terlepas dari 

faktor umur, tingkat pendidikan, pengalaman peternak, 

curahan waktu kerja dan kepemilikan ternak kerbau. Menurut 

Utami, Syahdar dan Siti (2016), bahwa tinggi rendahnya 

pendidikan yang dimiliki oleh peternak tidak menjamin 

bahwa peternak akan menegmbangkan usahanya, ini 

disebabkan karena tingkat pendidikan yang dimiliki peternak 

bersifat umum karena pendidikan yang didapatkan dari SD 

sampai SMA tidak spesifik pada bidang peternakan.  

4.3 Struktur Populasi Kerbau Rawa 

 Struktur populasi merupakan salah satu variabel 

utama yang diamati untuk mengetahui komposisi kerbau yang 

terdapat dilokasi penelitian. Struktur populasi kerbau rawa di 

lokasi penelitian disajikan pada Tabel 2. 

 

 



 

Tabel 2. Struktur Populasi Kerbau Rawa 

No Kelompok  
Jantan Betina Total 

ekor % ekor % ekor % 

1 Anak 31 10,40 48 16,10 79 26,51 

2 Muda  37 12,41 17 5,70 54 18,12 

3 Dewasa  34 11,40 131 43,95 165 55,37 

Total 102 34,21 196 65,75 298 100 

 

Hasil analisis Tabel 2. menunjukkan bahwa struktur 

populasi kerbau rawa di Desa Guosobokerto terdiri dari anak 

jantan 10,40% dan anak betina 16,10%, jantan muda 12,41% 

dan betina muda 5,70% atau dapat dihitung dari total populasi 

diperoleh komposisi kerbau jantan 34,21% dan betina 65,75% 

(1:1,9). Sedangkan pada jantan dewasa 11,40% dengan betina 

dewasa 43,95% (rasio 1:3,7). Jumlah ternak kerbau betina 

lebih banyak dipelihara karena ternak jantan dianggap tidak 

dapat memberikan nilai tambah berupa anak dibandingkan 

dengan betina. Kerbau jantan biasanya dijual pada umur 2,5–3 

tahun. 

Sistem perkawinan dilokasi penelian dilakukan secara 

kawin alam dengan rasio jantan dan betina 1:3,7 lebih rendah 

dibandingkan dengan hasil penelitian Dudi dkk., (2012) yang 

mengatakan bahwa perkawinan kerbau secara alami dengan 

rasio jantan dan betina adalah 1:20 ekor. Banyaknya jumlah 

pejantan tanpa adanya seleksi akan menimbulkan 

kemungkinan adanya pejantan yang tangguh namun tidak 



memiliki produktivitas yang baik, yang akan berakibat 

terhadap keturunan selanjutnya yaitu inbreeding. Hal ini tidak 

dikehendaki karena dapat menurunkan produktivitas ternak 

(Komariah, Kartiarso dan Maria, 2014). Menurut Gunawan 

dan Romjali (2009) pada kawin alam rasio jantan dengan 

betina yaitu 1:8–10. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 

56/OT. 140/10/2006 rasio perkawinan kerbau secara alami 

antara jantan dan betina diusahakan 1:8-10. Menurut Hastono, 

Talib dan Herawati (2013) bahwa apapun alasannya, kawin 

alam masih sangat diperlukan dalam sistem pemeliharaan 

secara tradisional, oleh karena itu kerbau jantan unggul 

sebagai permacek harus tetap tersedia di suatu wilayah atau 

lokasi penelitian terutama pejantan yang sengaja dipilih untuk 

dijadikan pejantan, yang tentunya dibutuhkan bantuan dari 

pemerintah daerah sebagai pembina pada peternak. Selain itu 

menggunakan pejantan yang baik maka ternak kerbau dapat 

menjadi andalan baru dalam swasembada daging sapi dan 

kerbau di Tanah Air.  

4.4 Calf Crop Kerbau Rawa 

 Produktivitas dari setiap jenis ternak tergantung 

secara langsung dan tidak langsung pada kemampuan 

reproduksinya dan keberhasilan dari suatu peternakan dapat 

dilihat dari penampilan reproduksinya. Aspek reproduksi 

adalah rasio jantan dan betina (data primer), umur pubertas, 

siklus birahi dan lama birahi, umur kawin pertama, angka 

kebuntingan, lama bunting, calf crop, birahi setelah kelahiran, 

dikawinkan kembali setelah beranak dan selang beranak 

(calving interval). Calf Crop atau panen anak adalah 

presentase jumlah anak yang hidup saat lepas sapih dalam 

satu tahun dari seluruh induk yang diteliti (Komariah, 



kartiarso dan Maria, 2014). Presentase kelahiran dan kematian 

pada populasi kerbau rawa berpengaruh terhadap presentase 

calf crop seperti yang disajikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Persentase calf crop 

No Keterangan % 

1 Jumlah Calf Crop 44,27 

2 Jumlah Kelahiran anak terhadap induk 45,80 

 

a. Jantan 36,33 

 

b. Betina 63,67 

3 

Jumlah Kelahiran anak terhadap 

populasi 20,13 

4 Jumlah Kematian 

 

 

a. Terhadap Induk 1,52 

  b. Terhadap populasi 0,67 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase anak 

sapih terhadap induk (calf crop) sebesar 44,27%. Presentase 

kelahiran anak terhadap induk 45,80% dengan komposisi 

jantan sebesar 36,33% dan betina sebesar 63,67%. Menurut 

Hadjosubroto (1994) persentase panen anak di Indonesia 

sebesar 54,7% dan menyebabkan kerbau sering dianggap 

kurang produktif. Hasil penelitian Komariah, Kartiarso dan 

Maria (2014) menunjukkan bahwa angka calf crop di Muara 

Muntai sebesar 67%. Angka tersebut cukup tinggi bila 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten 

Jepara yang tergolong masih rendah, yaitu sebesar 44,27%. 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 

2911/Kpts/Ot.140/6/ 2011 bahwa nilai angka kelahiran kerbau 

rawa adalah 77,8%. Hal ini membuktikan bahwa angka 

kelahiran kerbau rawa dilokasi penelitian masih rendah. 



Rendahnya angka persentase tersebut bisa dikarekanakan 

silent heat sehingga deteksi berahi sulit yang berakibat pada 

adanya keterlambatan perkawinan. Selain itu bisa disebabkan 

juga oleh adanya penyakit yang menyerang kerbau betina. 

Sakit dan penyakit berpengaruh terhadap panen anak, karena 

dapat mengakibatkan tidak terjadinya pembuahan pada rahim, 

kematian janin, kematian anak baik sebelum maupun setelah 

beranak (mortalitas anak) (Komariah, Kartiarso dan Maria, 

2014). 

 Data tingkat kelahiran dan kematian pada suatu 

populasi penting untuk kegiatan evaluasi produktivitas kerbau 

rawa. Nilai kelahiran anak terhadap populasi hasil penelitian 

diperoleh nilai sebesar 20,13% lebih rendah dibandingkan 

dengan Suryana dan Handiwirawan (2009) yaitu sebesar 

23,30%. Rendahnya daya reproduksi disebabkan oleh 

rendahnya aktivitas berahi sehingga peternak lambat dalam 

mengawinkan. Menurut Komariah dkk, (2015) bahwa lama 

berahi kerbau relatif singkat dengan tanda–tanda berahi yang 

samar (silent heat), menyebabkan peternak sulit mendeteksi, 

sehingga lambat dikawinkan. 

 Berdasarkan Table 3. dapat diketahui persentase 

kematian terhadap induk dan populasi yaitu masing–masing 

sebesar 1,52% dan 0,67%. Nilai tersebut lebih kecil 

dibandingkan permentan (2010) yang menyebutkan wilayan 

sumber bibit menekan angka kematian pedet 5% sampai 10% 

dan kematian induk 2% sampai 5%. Hasil penelitian Sartono 

dan Iqbal (2008) yang menyebutkan bahwa persentase 

kematian gudel mencapai 10% dan kematian induk yang 

berkisar antara 4–6%. Kematian induk dan anak di lokasi 

penelitian dapat terjadi karena angka abortus yang cukup 

tinggi, terutama pada kerbau betina dengan umur kebuntingan 



muda, dan anak lahir langsung mati di padang penggembalaan 

sebelum menuju kalang. Menurut Bangar, Khan, Dohare, 

Kolekar, Wakchaure and Singh (2013) tingkat kematian 

ternak yang disebabkan oleh alat pencernaan mencapai 1,43% 

dan kekurangan nutrisi sebesar 0,85%.  

4.5 Mutasi Kerbau Rawa 

 Data mutasi kerbau rawa diperoleh melalui 

wawancara. Mutasi kerbau rawa hasil penelitian di Kabupaten 

Jepara disajikan pada Table 4. 

 

Tabel 4. Mutasi Kerbau Rawa 

N

o 
Urian 

Komposisi (Ekor) 

P    % M % D % Total % 

1 Masuk 

        

 

Jantan 1 0,09 9 1,71 0 - 10 1,8 

 

Betina 0 - 5 0,95 4 0,76 9 1,71 

  Total 1 0,09 14 2,66 4 0,76 19 3,15 

2 Keluar 

        

 

Jantan 1 0,37 16 5,92 12 4,44 29 10,37 

 

Betina 0 - 8 2,96 0 - 8 2,96 

  Total 1 0,37 24 8,88 12 4,44 37 13,69 

 Data Tabel 4. menunjukkan bahwa pemasukan kerbau 

rawa pada tahun 2017 mencapai 3,15% dan pengeluaran 

sebesar 13,69%. Data pemasukan kerbau rawa lebih sedikit 

dibandingkan dengan pengeluarannya. Pemasukan kerbau ini 

dikarenakan ternak di Kabupaten Jepara masih terbilang 

tradisional, sehingga kepemilikan ternak masih digunakan 

sebagai tabungan. Pada persentase pemasukan kerbau juga 

terdapat perbedaan antara jumlah total pemasukan kerbau 

betina dan jantan. Kerbau jantan lebih cepat diuangkan 



dibandingkan dengan ternak kerbau betina, karenanya 

peternak akan mengalami kesulitan memperoleh pejantan 

untuk mengawini ternaknya. Perhatian peternak terhadap 

pejantan kurang, walaupun mereka mengetahui kesulitan 

pejantan untuk mengawinkan ternaknya (Bamualim dan 

Zulbardi, 2007).  

Jumlah pengeluaran total populasi kerbau rawa di 

lokasi penelitian ditunjukkan oleh Tabel 4. yaitu sebesar 

13,69%. Ternak yang keluar biasanya digunakan sebagai bibit 

untuk peternak yang lain, dijual ke pasar untuk memenuhi 

kebutuhan peternak (biaya sekolah anak) dan juga disembelih 

untuk acara-acara besar. Jika total pemasukan (3,15%) 

dibandingkan dengan total pengeluaran (13,69%) didapatkan 

rasio sebesar 1:4,5. Rasio pengeluaran yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pemasukan ditunjang dengan persentase 

kelahiran terhadap populasi (20,13%) yang menunjukkan 

lokasi penelitian mempunyai kemampuan sebagai wilayah 

sumber produksi.  

Tabel 4. menunjukkan bahwa pengeluaran betina muda 

yaitu sebesar 2,96%. Pengeluaran betina muda menunjukkan 

terjadinya pengurasan ternak pengganti sehingga perlu 

dilakukan program penggantian betina muda untuk 

mempertahankan populasi. Program peremajaan 

(replacement) akan berdampak pada perbaikan produktivitas 

bibit ternak. Thomas (2008) program produksi induk-anak 

dapat meningkatkan produktivitas melalui musim kawin yang 

terbatas yaitu musim melahirkan dan evaluasi musim kawin. 

Program penggantian betina muda harus diikuti dengan 

manajemen nutrisi dan kesehatan yang baik. Program 

penggantian betina muda yang baik sangat penting, seperti 

nutrisi yang tepat dan kesehatan populasi yang baik. Angka 



pengeluaran kerbau jantan lebih banyak dari pada kerbau 

betina yaitu sebesar 10,37%. Hal ini dikarenakan kebanyakan 

peternak menjual kerbau jantan yang lebih cepat dijual untuk 

mendapatkan uang. 

 

4.6 Bobot Lahir dan Ukuran Statistik Vital Kerbau rawa 

Bobot lahir dan ukuran statistik vital anak kerbau 

disajikan pada Table 5. 

 

Tabel 5. Bobot Lahir dan Ukuran Statistik Vital Kerbau 

Rawa 

Variabel pengamatan Rata-rata ± SD 

Bobot Lahir (kg) 28,5 ± 5,40 

Panjang Badan (cm) 60,71 ± 3,54 

Tinggi Badan (cm) 66,14 ± 2,11 

Lingkar Dada (cm) 73,28 ± 1,97 

Dari data diatas didapatkan bahwa diketahui ukuran 

statistik vital panjang badan, tinggi badan dan lingkar dada 

masing–masing sebesar 60,71±3,54 cm, 66,14±2,11 cm, dan 

73,28±1,97 cm dengan bobot lahir sebesar 28,5±5,40 kg. 

Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Hafizur 

et al. (2016) bahwa rata–rata bobot lahir kerbau di Banglades 

adalah 23,77±5,20 kg. Dari hasil penelitian ini diketahui 

bahwa bobot lahir anak lebih rendah dari pada hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Mingala, et al (2008) yaitu rata-rata 

bobot lahir gudel yaitu 34,25 dan berkisar antara 25–44 kg. 

Sedangkan menurut penelitian Hamdan, Rohaeni dan Subhan 

(2010), rata-rata bobot lahir kerbau adalah 25–30 kg. 



Sedangkan menurut hasil penelitian Karim et al. (2013) 

bahwa rata–rata berat lahir kerbau di kabupaten Borguna, 

Bangladesh adalah 24,28 ± 4,00 kg. 

4.7 Bobot Sapih Terkoreksi 205 Hari dan Ukuran Statistik 

Vital 

Bobot sapih terkoreksi 205 hari dan ukuran statistik 

vital disajikan pada Table 6 sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Bobot Sapih Terkoreksi 205 Hari dan Ukuran 

Statistik Vital 

Variabel 

Pengamatan 

Rata-rata ± SD 

Jantan Betina 

Bobot Sapih (kg) 128,56 ± 20,50 126,89 ± 16,99 

Panjang badan (cm) 77,4 ± 3,04 75,6 ± 2,31 

Tinggi badan (cm) 87,6 ± 3,50 85,8 ± 3,22 

Lingkar Dada (cm) 102,8 ± 8,64 101,3 ± 6,05 

Bobot sapih terkoreksi umur 205 hari jantan sebesar 

128,56 ± 20,50 kg dan betina sebesar 126,89 ± 16,99 kg. Hasil 

penelitian ini menunjukkan pada bobot sapih 205 hari jantan 

lebih besar dibandingkan dengan betina dan lebih tinggi 

dibanding hasil penelitian Talib dan Naim (2012) yang 

menyatakan bobot badan kerbau umur 205 hari adalah 110 kg. 

Menurut Lemcke (2015) Penyapihan gudel dengan bobot 

badan kurang dari 100 kg seringkali mengandung resiko, tapi 

penyapihan diatas 150 kg dan terutama diatas 200 kg, 

biasanya sama sekali tidak menimbulkan masalah dalam 

memisahkan dari induknya.  

4.8 Reproduksi 



Reproduksi ternak merupakan suatu sistem yang 

terjadi secara fisilogik pada hewan/ternak dan terjadi apabila 

ternak atau hewan tersebut sudah mengalami dewasa tubuh 

dan memasuki sexual maturity atau dewasa kelamin pada 

organ kelamin jantan maupun betina. Petani pada umumnya 

mengenal tanda–tanda birahi berdasarkan tingkah laku kerbau 

seperti kerbau betina selalu diikuti oleh beberapa pejantan 

kemanapun dia berjalan dan diam apabila dinaiki oleh jantan 

(Suryana dan Handiwirawan, 2009). Adapun rataan aspek 

reproduksi dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan Reproduksi Ternak Kerbau Rawa 

No Variabel Rata-rata ± SD 

1 Umur Pertama Kawin (th) 2,88 ± 0,18  

2 Lama Bunting (bln) 11,25 ± 0,71  

3 Umur Beranak Pertama (th) 3,85 ± 0,20  

4 Jarak Kelahiran (bln) 17,30 ± 1,26  

5 Dikawinkan Setelah Beranak (bln) 6,08 ± 0,76  

6 Body Condition Score (BCS) 3,47 ± 0,85  

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui ternak kerbau 

mulai dikawinkan pertama kali rata–rata pada umur 2,88±0,18 

tahun. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian 

Ibrahim (2008) bahwa rata–rata umur kawin pertama kerbau 

di Sumatra Barat adalah 2,76±0,92 tahun. Kerbau di lokasi 

penelitian tergolong lebih cepat mencapai usia dewasa 

kelamin jika dibandingkan dengan kerbau di Kecamatan 

Tempursari yang mulai dikawinkan pertama kali  rata–rata 

pada umur 31,55±3,44 bulan (Mufiidah, Ihsan dan Nugroho 

2013).  Sedangkan dalam penelitian Hafizur et al. (2016) 

rata–rata umur pertama kawin kerbau rawa di Pirojpur, 

Bangladesh adalah 45,03 ± 6,97 bulan. Perkawinan kerbau 



betina terjadi pertama kalinya setelah dewasa kelamin (sexual 

maturity) pada umur 33 bulan, setelah melewati birahi 

pertama 29 bulan. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa 

Kerbau di Bangladesh lebih lambat mencapai dewasa kelamin 

dari pada kerbau di Jepara. Menurut Lendhanie (2005) umur 

pubertas kerbau rawa tidak diketahui dengan pasti. Meskipun 

demikian, berdasarkan umur kelahiran pertama yaitu 3-4 

tahun diperkirakan konsepsi pertama terjadi pada umur 2-3 

tahun. Siklus berahi kerbau berlangsung 15-19 hari. Pada 

umumnya tanda-tanda berahi pada kerbau kurang tampak 

sehingga menyulitkan dalam pengamatan berahi untuk 

menerapkan IB. Meskipun masalah ini bisa diatasi dengan 

menggunakan pejantan, kelangkaan pejantan dewasa layak 

kawin dalam populasi dan system pemeliharaan terkurung 

menyulitkan terjadinya perkawinan (Matondang dan Chalid, 

2015). 

Tabel 7 Lama kebuntingan kerbau 336 hari atau 

11,25±0,71 bulan. Lama kebuntingan dipengaruhi diantara 

beberapa jenis kerbau, umur induk, jenis kelamin, dan 

lingkungan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan hasil 

penelitian Ibrahim (2008) lama bunting  kerbau di Sumatra 

Barat yaitu rata-rata 11,05±0,31 bulan. Sedangkan rata-rata 

lama bunting induk kerbau rawa di Kecamatan Tempursari 

Kabupaten Lumajang  yaitu 10,20±0,80 bulan, lama 

kebuntingan pertama 12 bulan berikutnya 11 bulan dan 

seterusnya 10 bulan (Mufiidah dkk, 2013). Berdasarkan 

perbandingan data penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa lama bunting kerbau di kabupaten Lumajang lebih 

rendah rata–rata nya dari Kabupaten Jepara. Umumnya 

diasumsikan bahwa lama kebuntingan adalah 330 hari dan 

agak lebih lama pada kerbau lumpur dibandingkan kerbau 



air/sungai tipe perah. Menurut Samsuandi, Sari, dan Abdullah 

(2016) bahwa lama kebuntingan kerbau 310–330 hari atau 

rata–rata 10-11 bulan. Hasil  penelitian Hafizur et al, (2016) 

bahwa masa kebuntingan kerbau rawa di Pirojpur, Bangladesh 

adalah 317,47±6,57 hari atau 10,5 bulan. 

 Kerbau di lokasi penelitian rata–rata umur beranak 

pertama adalah 3,85±0,20 tahun. Umur beranak pertama 

kerbau rawa atau lumpur di Indonesia sekitar 40–44 bulan, 

sedangkan di Bangladesh antara 49–53 bulan. Perbedaan 

sekitar 9 bulan ini kemungkinan disebabkan oleh intensitas 

cahaya matahari yang lebih tinggi di Indonesia daripada di 

Bangladesh. Lama bunting kerbau berkisar antara 10–11 

bulan ( Ibrahim 2008; Borghese 2010).  

Rata-rata jarak kelahiran kerbau di Jepara yaitu 

17,30±1,26 bulan. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya 

kerbau jantan, sehingga beberapa kali estrus lewat begitu saja 

tanpa adanya kesempatan mengalami perkawinan dan juga 

dipengaruhi oleh faktor pakan. Pada penelitian Ibrahim (2008) 

diketahui bahwa jarak beranak pada kerbau yaitu 15,13±2,94 

bulan. Karim et al. (2013) di Bangladesh jarak beranak kerbau 

rawa atau lumpur adalah 547 hari atau 18,2 bulan, pada 

penelitian Hafizur et al. (2016) bahwa rata-rata jarak 

kelahiran kerbau di Bangladesh adalah 650,93 ± 79,57 hari 

atau 21,6 bulan. Adanya perbedaan jarak beranak (calving 

interval) kerbau tersebut diduga karena adanya perbedaan 

genetik dan lingkungan. Meskipun perbedaan pengaruh 

genetik hanya sekitar 30% dan yang paling besar pengaruh 

lingkungan 70%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

reproduksi kerbau hanya mencapai 60%. Apabila dikelola 

dengan baik maka jarak beranak dapat dipersingkat lagi, 

terutama dengan penyediaan pakan yang memadai bagi 



kebutuhan induk dan bagi produksi susunya (Muhakka dan 

Asep, 2013). Faktor eksternal yang mempengaruhi 

produktivitas kerbau antara lain ialah kemampuan adaptasi 

pada kondisi lingkungan, pemeliharaan, dan hubungan 

ketersediaan pakan dan kinerja reproduksi (Matondang dan 

Chalid, 2015). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata BCS 

pada kerbau rawa di Jepara adalah 3,47±0,85. Sekor ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Yunober, 

Hamsun, Fatmawaty dan Mirajuddin (2016) yaitu 3,24±0,55. 

Menurut Anitha, Rao, Suresh, Moorthy dan Reddy (2011) 

BCS 3.5-3.99 adalah skor yang ideal untuk kinerja reproduksi 

dan produktif yang lebih baik untuk kerbau, dan karenanya 

memberi makan manajemen harus diperhatikan sehingga 

kerbau terpelihara pada saat melahirkan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak kawin 

setelah beranak di Jepara rata-rata 6,08±0,76 bulan. Hal ini 

disebabkan kerana lamanya penyapihan pada anak dan juga 

ketersediaan pakan sehingga jarak kawin setelah beranak 

menjadi terhambat. Praharani dan Triwulanningsih (2008) 

menyatakan bahwa hal yang berpengaruh terhadap efisiensi 

reproduksi kerbau antara lain lama penyapihan anak dan jarak 

atau waktu untuk kerbau kawin lagi setelah melahirkan. 

Muhakka dan Asep, (2013) apabila ketersediaan pakan cukup 

memadai maka 3-4 bulan setelah melahirkan induk kerbau 

biasanya sudah dapat dikawinkan lagi. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Suryana (2007) bahwa rata-rata kerbau 

dikawinkan setelah beranak di Kalimantan Selatan adalah 

149±29 hari. sedangkan hasil penelitian Hafizur et al. (2016) 

bahwa di Bangladesh rata-rata kerbau kawin lagi setelag 

beranak yaitu 235,44 ± 18,4 hari. 


