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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 

keanekaragaman hayati sangat melimpah. Kerbau rawa 

(Bubalus bubalis carabanesis) adalah salah satu 

keanekaragaman hayati di Indonesia yang termasuk jenis 

ternak ruminansia karena berdasarkan aspek nutrisi dan 

fisiologisnya tidak jauh berbeda dengan sapi, sehingga ternak 

ini cocok dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

produksi daging nasional. Peranan ternak kerbau cukup 

signifikan dalam menunjang program swasembada daging sapi 

(termasuk kerbau) tahun 2014. Badan Pusat Statistik (BPS) 

tahun 2011 mencatat bahwa jumlah populasi kerbau sebanyak 

2,2 juta ekor dan dihasilkan produksi daging sebesar 46 ribu 

ton atau sebesar 2% dari jumlah produksi daging nasional, 

sedangkan kontribusi daging kerbau sebesar 19%, dengan 

demikian ternak kerbau juga mendukung penyediaan daging di 

Indonesia (Anonimus, 2011
a
). 

Ternak kerbau yang ada di Indonesia sebagian besar 

merupakan rumpun kerbau lumpur atau rawa (swamp buffalo) 

sebanyak 95%, sedangkan sisanya 5% termasuk rumpun 

kerbau sungai (river buffalo) yang banyak dipelihara di 

Sumatera Utara (Kampas, 2008). Kerbau rawa merupakan 

salah satu jenis ternak penghasil daging yang sangat adaptif 

dengan kondisi di Indonesia sehingga banyak diternakkan. 

Kerbau mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan 

sapi, karena mampu hidup dalam kawasan yang relatif sulit 
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terutama bila pakan yang tersedia berkualitas sangat rendah. 

Pada kondisi pakan yang tersedia relatif kurang baik, 

setidaknya pertumbuhan kerbau dapat menyamai atau justru 

lebih baik dibandingkan sapi, dan masih dapat 

berkembangbiak dengan baik (Bestari, Thalib, Hamid, dan 

Suherman, 1998). 

Direktorat Jendral Peternakan mencatat bahwa sejak 

tahun 2000 hingga 2010 populasi ternak kerbau tidak 

meningkat dan cenderung menurun 8,85% dengan rataan 

tingkat penurunan sebesar 1,03% per tahun (Anonimus, 

2011
b
). Dinas Peternakan Jawa Timur tahun 2010 hingga 2012 

mencatat laju pertumbuhan populasi kerbau di Jawa Timur 

hanya 0% yaitu berjumlah tetap 32.676 ekor, namun 

kontribusinya untuk populasi nasional sebesar 2,3%, 

sedangkan Kabupaten Lumajang sebagai daerah di Jawa 

Timur yang memiliki kerbau dengan jumlah selalu meningkat 

secara signifikan setiap tahunnya mulai tahun 2009 hingga 

2011 yaitu 2.761 menjadi 5.257 (Anonimus, 2012
a
).   

Populasi kerbau di Lumajang tersebar pada 21 

kecamatan. Kecamatan Tempursari merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Lumajang yang memiliki populasi 

kerbau meningkat pada tahun 2010 sampai 2011 yaitu 442 

hingga 790 ekor (Anonimus, 2012
b
).  Kecamatan Tempursari 

berada pada ketinggian rata - rata : 0 - 600 meter dari 

permukaan air laut (dpl). Curah hujan rata-rata 2.252 mm per 

tahun, suhu udara  24-31
0
C dan kelembaban udara  70-90 %. 

Luas Kecamatan Tempursari adalah 101.620 km
2
 dan 30 %nya 

merupakan lahan sawah, oleh karena itu ketersediaan pakan 

untuk kerbau khusunya jerami padi cukup melimpah. Jenis 

kerbau yang terdapat di Kecamatan Tempursari adalah kerbau 
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rawa (swamp buffalo).  Peternak pada umumnya di Kecamatan 

Tempursari sudah memelihara kerbau secara turun temurun 

dan kerbau tersebut dipelihara sebagai tabungan untuk 

penggemukkan kemudian dijual sebagai sumber pendapatan 

peternak selain bertani. Kerbau rawa di Kecamatan 

Tempursari selain sebagai tabungan juga digunakan sebagai 

ternak kerja, secara umum pemeliharaannya masih tradisional 

dan perkawinan ternaknya belum menggunakan Inseminasi 

Buatan dan masih memakai sistem kawin alam. 

Peningkatan populasi kerbau sebagai ternak potong 

dapat diusahakan antara lain melalui manajemen pakan, 

manajemen bibit, dan perkandangan ternak serta peningkatan 

produktivitas ternak (Toelihere, 1985). Kerbau rawa adalah 

hewan ternak yang berpotensi baik untuk penggemukan atau 

sebagai ternak potong. Produktivitas ternak potong biasanya 

dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat reproduksi dan 

pertumbuhan (Seiffert, 1978). Induk kerbau yang memiliki 

performan reproduksi dan pertumbuhan yang baik perlu 

dilestarikan untuk dijadikan bibit agar populasi kerbau dapat 

ditingkatkan karena betina produktif merupakan sumber daya 

genetik dalam mengembangbiakan populasi ternak untuk itu 

harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya. 

Informasi mengenai produktivitas induk kerbau rawa 

ditinjau dari aspek kinerja reproduksi dan ukuran tubuh belum 

banyak diketahui terutama kerbau lokal yang dipelihara di 

Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penelitian untuk melihat potensi induk kerbau 

rawa di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. 

Produktivitas induk kerbau rawa ditinjau dari aspek kinerja 

reproduksi dan ukuran tubuh perlu untuk diketahui agar dapat 
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dijadikan bahan informasi dalam usaha peningkatan populasi 

ternak kerbau bagi peningkatan potensi daerah dan juga dapat 

menunjang program pemerintah dalam mewujudkan 

swasembada daging. 

 

1.2.      Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh rumusan 

masalah bagaimana produktivitas induk kerbau rawa di 

Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang ditinjau dari 

aspek kinerja reproduksi dan ukuran tubuh. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

mengenai produktivitas induk kerbau rawa di Kecamatan 

Tempursari Kabupaten Lumajang ditinjau dari aspek kinerja 

reproduksi dan ukuran tubuh. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai bahan informasi untuk pertimbangan kebijakan 

pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan populasi ternak 

kerbau dan sebagai bahan informasi bagi peternak dan praktisi 

yang terkait mengenai pemeliharaan serta mengevaluasi induk 

kerbau rawa yang ada di Kecamatan Tempursari Kabupaten 

Lumajang. 
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1.5.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur pikir penelitian  

- Direktorat Jendral Peternakan tahun 2010 mencatat 

      bahwa populasi kerbau nasional cenderung menurun 

       sebagai penyumbang daging (Anonimus, 2011
b
). 

- Dinas Peternakan Jawa Timur mencatat bahwa populasi 

kerbau di Jawa Timur tetap, namun dari daerah Lumajang 

menyumbang populasi kerbau dalam jumlah yang selalu 

meningkat pada tahun 2009-2011 khususnya dari 

Kecamatan Tempursari (Anonimus, 2012
b
). 
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- Induk kerbau rawa yang memiliki produktivitas baik perlu 

dilestarikan untuk dijadikan bibit agar populasi kerbau 

dapat ditingkatkan. Tujuan pemeliharaan kerbau rawa di 

Kecamatan Tempursari pada umumnya sebagai ternak 

pedaging atau ternak potong. Seifert (1978) menyatakan 

bahwa produktivitas ternak potong biasanya dinyatakan 

sebagai fungsi dari tingkat reproduksi dan pertumbuhan. 

Produktivitas induk kerbau dapat ditinjau dari aspek 

kinerja reproduksi dan ukuran tubuh. 

- Diperlukan penelitian tentang kinerja reproduksi dan 

ukuran tubuh induk kerbau rawa di Kecamatan 

Tempursari Kabupaten Lumajang. 

 


