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THE PERFORMANCE OF SWAMP BUFFALO (Bubalus 
bubalis carabanesis) BASED ON BODY CONDITION 

SCORE (BCS) IN MALANG REGENCY 
 

Aan Sukoco, moch. Nasich and Gatot Ciptadi 
 

ABSTRACT 
 

This study was conducted to determine the effect of 
the location of the Swamp Buffalo against Body Condition 
Score (BCS) in Malang, determine the growth rate of female 
buffalo of cluster age  Pi 0, Pi1 Pi 2, body measurements and 
weight Female Buffalos in their growth period. The research 
material included 22 farmers as respondents, 75 heads of 
buffalo and secondary data from the local Animal Husbandry 
Department. Data were analyzed using Completely 
Randomized Design (CRD) in case of difference then 
followed by Least Significant Difference Test (LSDT). 
Performance was obtained through interviews to farmers 
(respondents), while the animal's body size was obtained by 
measuring the body length, chest circumference, body weight, 
BCS value and age of swamp buffalo. The results showed that 
location gave a significant difference (P < 0.05) against BCS 
in 4 districts include: Karangploso was 3.83 ± 0.58, 
Kromengan was 4.17 ± 0.58, Pakisaji was 4.00 ± 0.71, Sumber 
Pucung was  4.35 ± 0.49. Buffalo aged Pi0 had the average 
body length of 48.65 cm 66.31 cm rusty chest circumference, 
and mean weight 19.74 kg. Age Pi 1, had a mean body length 
of 99 cm, chest circumference average of 114.6 cm, and mean 
weight 119.80 kg. Age Pi 2, had the average body length of 
113.4 cm, chest circumference average of 144.6 cm, and mean 
weight 219.49 kg. It was concluded that the performance of 
Swamp Buffalo in Malang was in good condition 

 
Keywords: Swamp buffalo, BCS, Performance. 
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PERFORMAN KERBAU LUMPUR (Bubalus bubalis) 
BERDASARKAN DARI BODY CONDITION SCORE 

(BCS) DI KABUPATEN MALANG 
 

Aan Sukoco, Moch. Nasich dan Gatot Ciptadi 
 

RINGKASAN 
 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 September 
sampai 27 Oktober 2012 di Kabupaten Malang meliputi: 
Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan 
Kromengan dan Kecamatan Sumber Pucung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh lokasi kerbau lumpur terhadap BCS (Body Condition 
Score) kerbau yang dihasilkan di 4 kecamatan wilayah 
Kabupaten Malang.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 
ekor yang diambil dari 4 kecamatan.  terdiri dari; 25 ekor 
jantan, 40 ekor betina , 10 ekor gudel betina yang dipilih 
secara acak dan dilakukan wawancara pada peternak kerbau 
dengan menggunakan kuisioner yang telah disiapkan. Metode 
penelitian ini adalah survei lapangan. Rancangan metode 
penelitian ini adalah menggunakan RAL (rancangan acak 
lengkap) apabila terjadi perbedaan maka dilanjutkan dengan 
Uji Beda Nyata Terkecil (BNT), adapun data yang 
dikumpulkan terdiri dari data primer diperoleh dari hasil 
wawancara langsung dengan peternak dan mengukur langsung 
tubuh ternak meliputi: Data peternak, ukuran statistik vital 
tubuh ternak seperti panjang badan, lingkar dada dan bobot 
badan ternak, BCS. Data sekunder diperoleh dari kantor desa, 
kecamatan dan dinas peternakan Kabupaten Malang.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan lokasi 
(kecamatan) memberikan pengaruh nyata (p<0,05) atas BCS 
yang dihasilkan terhadap performan kerbau lumpur (Bubalus 
bubalis carabanesis). Berikut Rataan BCS di 4 kecamatan 
meliputi: Karangploso 3,83 ± 0,58, Kromengan 4,17 ± 0,58, 
Pakisaji 4,00 ± 0,71, Sumber Pucung 4,35 ± 0,49. Kerbau 
umur Pi 0 memiliki panjang badan rataan 48,65cm; lingkar 
dada ratan 66,31 cm; dan berat badan rataan 19,74 kg. Umur 
Pi 1, memiliki panjang badan rataan 99 cm; lingkar dada 
rataan 114,6 cm; dan berat badan rataan 119,80 kg. Umur Pi 2, 
memiliki panjang badan rataan 113,4 cm; lingkar dada rataan 
144,6 cm; dan berat badan rataan 219,49 kg. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 
performan kerbau lumpur berdasarkan dari BCS yang berada 
di kecamatan Karangploso, Kromengan, Pakisaji dan Sumber 
Pucung mempunyai performan BCS yang masih dalam 
keadaan baik. Meskipun performan BCS kerbau lumpur di 
Kabupaten Malang masih cukup baik namun perlu adanya 
penyuluhan tentang cara beternak yang baik dari pemerintah 
dan instansi terkait lainnya sehingga performan kerbau di 
lokasi tersebut tetap optimal.  
 
 

Kata kunci : Kerbau Lumpur, BCS, Performan 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan bagian dari pembangunan 

nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan petani dan peternak. Salah 

satu jenis ternak yang berpotensi tinggi untuk 

dikembangkan di Indonesia yaitu kerbau lumpur. Ternak 

kerbau lumpur merupakan ternak lokal yang hidup pada 

daerah lembab, khususnya di daerah yang beriklim tropis. 

Kerbau lumpur sangat menyukai air dan berpotensi untuk 

dikembangkan di pedesaan. Hal ini sehubungan dengan 

peran yang ditunjukkan ternak kerbau sebagai penghasil 

daging, susu dan tenaga kerja, sehingga ternak ini bisa 

juga disebut sebagai hewan triguna. Selain itu hasil 

ikutan ternak kerbau yang memiliki potensi adalah kulit. 

Kulit mempunyai potensi ekonomi yang cukup baik dan 

merupakan salah satu komoditi ekspor juga sebagai 

bahan baku industri perkulitan dalam negeri (Baruselli, 

2001). 
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Di Indonesia kerbau memiliki peranan yang cukup 

penting bagi kehidupan manusia, dari segi sosial maupun 

ekonomi dengan sistem pemeliharaan yang bersifat 

tradisional dan merupakan peternakan rakyat. 

Keistimewaannya dibandingkan sapi yaitu 

kemampuannya dalam memanfaatkan serat kasar, daya 

adaptasinya terhadap daerah yang berkondisi buruk, serta 

bobott badannya yang relatif besar sehingga 

memungkinkan untuk dikembangkan sebagai ternak 

penghasil daging yang baik (Lita, 2009). 

Salah satu daerah yang memiliki potensi untuk 

pengembangan ternak kerbau adalah  Kabupaten Malang.  

Hal tersebut dilihat dari segi kondisi geografisnya yang 

merupakan daerah lembab dan mempunyai areal 

persawahan yang cukup luas, diantaranya di Kecamatan 

Karangploso dan Kromengan, terutama padi yang 

ditanam sepanjang tahun. Namun, jika ditinjau dari 

jumlah populasinya yang sangat rendah yaitu hanya 

berjumlah 2.445 ekor jika dibandingkan dengan populasi 

sapi perah sejumlah lebih dari 100.000 ekor maka 

pemanfaatan lahan potensial ini terlihat kurang efektif. 

Padahal jika dikembangkan dengan baik, ternak ini akan 
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mampu menopang program swasembada daging dan 

peningkatan gizi masyarakat melalui penyediaan sumber 

protein hewani yang variatif. Apalagi jika ditinjau dari 

kandungan gizinya, hasil ternak kerbau lumpur ini 

mempunyai keunggulan dibandingkan hasil ternak sapi. 

Hal tersebut ditunjukan dari hasil penelitian Reggeti dan 

Rodrigues (2004) dalam Praharani, (2009) meliputi umur 

potong yang rendah (24 bulan, sapi 48 bulan) dan 

mortalitas pra-sapihnya sebesar 1,4% (sapi 10%), 

sedangkan keunggulan gizinya menurut laporan Nanda 

dan Nakao (2003) dalam Praharani, (2009) yaitu 

kandungan protein daging dan susu yang tinggi yaitu 

sebesar 26,8% untuk daging dan 31% untuk susu (protein 

daging sapi sebesar 24%, protein susu sapi 26,5%). 

Sedangkan jumlah lemak dagingnya yaitu sebesar 1,8% 

dan lemak susunya sebesar 40% (lemak daging sapi 

sebesar 20,69%, lemak susu sapi sebesar 1,4%). 

Pola pemeliharaan ternak kerbau di daerah lokasi 

penelitian di 4 kecamatan di Kabupaten Malang masih 

tradisional dan perkawinan ternaknya belum 

menggunakan IB (masih memakai sistem kawin alam). 

Pemberian pakan juga diberikan seadanya sesuai dengan 
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ketersediaan di lingkungan peternak. Pada dasarnya, 

tujuan pemeliharaan ternak adalah untuk mendapatkan 

performan yang baik,sehingga merujuk pada produksi 

yang maksimal. Performan merupakan hal penting yang 

perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ternak.  

Kerbau lumpur yang diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan daging dan susu harus mempunyai performans 

produksi yang baik. Performan produksi nantinya akan 

mampu menggambarkan kualitas produksi ternak 

tersebut. Mengingat besarnya potensi pengembangan 

kerbau lumpur dan potensi lahan yang sangat sesuai, 

namun timpang dalam hal produksi maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Performan Kerbau 

Lumpur (Bubalus bubalis carabanesis) dilihat dari Body 

Condition Score (BCS) di Kabupaten Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana performan kerbau lumpur (Bubalus 

bubalis carabanesis) di Kabupaten Malang ditinjau 

melalui Body Condition Score (BCS). 

 

 



5 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh lokasi kerbau lumpur berdasarkan dari BCS 

kerbau di 4 kecamatan wilayah Kabupaten Malang.  

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk 

lebih memperhatikan usaha perkembangbiakan 

kerbau lumpur di Indonesia demi 

terselenggaranya swasembada daging dan 

pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan 

protein hewani yang variatif. 

2. Membangkitkan semangat masyarakat dalam 

beternak kerbau  untuk terus meningkatkan 

performan kerbau lumpur yang dipelihara. 

3. Sebagai bahan acuan dalam penelitian lebih 

lanjut.  
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1.5 Kerangka Pikir 

Pengkajian mengenai performan kerbau lumpur 

dimaksudkan untuk mengetahui tampilan produksi 

kerbau lumpur yang dilihat melalui BCS (Body Condition 

Score). Pengamatan ini dilakukan di beberapa kecamatan 

di Kabupaten Malang yang notabene masih berupa 

peternakan rakyat dan sama sekali belum merambah ke 

peternakan ekstensif. Gambaran yang dihasilkan akan 

memberikan sebuah wacana mengenai pengembangan 

peternakan kerbau lumpur di Kabupaten Malang yang 

merupakan daerah potensial untuk pengembangan kerbau 

lumpur  jika ditinjau dari kondisi geografisnya.  

Body Condition Score kerbau lumpur (Bubalus 

bubalis carabanesis) menjadi variabel yang dianalisis 

apakah dipengaruhi empat lokasi kecamatan di 

Kabupaten Malang atau tidak. Gambaran yang akan 

didapat dari analisis BCS ini kemudian akan 

dikorelasikan apakah pengembangan peternakan ternak 

kerbau lumpur di Kabupaten Malang merupakan suatu 

hal yang potensial atau tidak. 

Analisis keragaman pengaruh lokasi terhadap BCS 

kerbau lumpur, sistem pemeliharaan dilakukan sebagai 
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gambaran tentang performan kerbau lumpur jika dilihat 

dari BCS. Kerangka pikir yang digunakan oleh peneliti 

dalam menganalisis performan kerbau lumpur (Bubalus 

bubalis carabanesis) digambarkan dalam bagan di bawah 

ini: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Performan Kerbau Lumpur (Bubalus bubalis 

carabanesis) berdasarkan dari BCS kerbau lumpur 

Performan Produksi Ternak Kerbau di Kabupaten Malang 

Ditinjau dari rataan BCS 

Pakan yang diberikan Pendidikan 
peternak 

Kondisi geografis 

Gambaran performan produksi 

Kontinyuitas pengembangan ditinjau dari jumlah 
betina produktif, dara dan ternak muda (gudel) 
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menggambarkan kualitas produksi ternak kerbau lumpur 

tersebut. Performan kerbau lumpur berdasarkan dari BCS 

juga lokasi kecamatan berpengaruh terhadap BCS kerbau 

lumpur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kerbau  

Kerbau (Bubalus bubalis) adalah hewan ruminansia 

besar dari sub-family Bovinae yang berkembang di 

banyak bagian dunia dan diduga berasal dari daerah 

India. Kerbau domestikasi atau water bufallo yang ada 

pada saat ini berasal dari spesies Bubalus arnee. Spesies 

kerbau lainnya yang masih liar adalah B. mindorensis, B. 

depressicornis dan B. cafer (Hanasatun, Hasinah dan 

Handiwirawan, 2005). Kerbau Asia terdiri atas dua sub-

spesies yaitu kerbau liar dan kerbau domestik. Kerbau 

domestik terdiri atas dua tipe yaitu kerbau rawa atau 

lebih sering disebut kerbau lumpur (Bubalus bubalis 

carabanesis) dan kerbau sungai (river buffalo). 

Klasifikasi ternak kerbau (Storer, T., Robert C., 

Ftebruf, Robert L., Usang, James W. dan Nybaken, 1971) 

adalah sebagai berikut. 

Kingdom  : Animalia 
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Kelas  : Mamalia 

Sub-kelas   : Ungulata 

Ordo  : Arthiodactyla 

Sub-ordo  : Ruminansia 

Family  : Bovidae 

Genus  : Bubalus 

Spesies  : Bubalus bubalis 

Kerbau (Bubalus bubalis) adalah ternak yang 

mempunyai potensi tinggi dalam penyediaan daging. 

Kerbau merupakan ternak asli daerah panas dan lembab, 

khususnya daerah yang beriklim tropis. Ditinjau dari 

habitatnya, kerbau digolongkan dalam dua tipe, yaitu: 

swamp bufallo dan river bufallo. Swamp buffalo (kerbau 

rawa/lumpur) mempunyai habitat di daerah rawa dan 

tempat berkubangnya di lumpur, sedangkan river buffalo 

(kerbau sungai) menetap di daerah basah dan lebih suka 

berenang di sungai atau kolam yang dasarnya keras. 

Kerbau sungai umumnya merupakan penghasil susu, 

sedangkan kerbau rawa merupakan penghasil daging 

(Chaikhun, 2010). 

Indonesia mempunyai berbagai bangsa kerbau yang 

karena lama terpisah dari tempat asalnya kemudian 
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beradaptasi dengan lingkungan setempat dan diberi nama 

sesuai dengan nama tempat seperti Kerbau Pampangan 

(Pampangan/Sumsel), Kerbau Binanga (Tapsel/Sumut), 

Kerbau rawa (di Sumatera dan Kalimantan), Kerbau 

Benuang (Bengkulu), Kerbau Belang Tana Toraja 

(Sulsel), Kerbau Sumbawa (NTB), Kerbau Sumba 

(NTT), Kerbau Moa (Maluku) dan lain-lain yang 

sebenarnya termasuk dalam bangsa kerbau lumpur 

(swamp buffalo) (Dania, 2002). 

Kerbau lumpur banyak terdapat di daerah Asia 

Tenggara. Kerbau ini tampak lebih liar dibandingkan 

dengan kerbau sungai. Chantalakhana (1981), 

menyatakan bahwa kerbau lumpur merupakan kerbau 

yang berbadan pendek, besar, bertanduk panjang, 

memiliki konformasi tubuh yang berat dan padat, dan 

biasanya berwarna abu-abu dengan warna yang lebih 

cerah pada bagian kaki. Warna yang lebih terang dan 

menyerupai garis kalung juga terdapat di bawah dagu dan 

leher. Kerbau lumpur tidak pernah berwarna coklat atau 

abu-abu coklat sebagaimana kerbau sungai (Lestari, 

1986).  
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Ciri-ciri dari bagian muka adalah dahi datar, muka 

pendek, moncong lebar dan terdapat bercak putih di 

sekitar mata. Poro (1995) menyatakan bahwa kerbau 

rawa jantan memiliki bobot dewasa 500 kg dan kerbau 

betina 400 kg dengan tinggi pundak jantan dan betina 

adalah 135 dan 130 cm. Menurut Chantalakhana (1981), 

kerbau rawa dewasa di Indonesia memiliki tinggi rata-

rata 127-130 cm untuk kerbau jantan dan 124-125 cm 

untuk kerbau betina. 

 

2.2 Produktivitas Ternak 

Produktivitas ternak disajikan pada Tabel 1. ditinjau dari 

dinamika populasi diartikan sebagai naik turunnya 

jumlah populasi dan perkembangan ternak dalam kurun 

waktu tertentu dan sering dinyatakan dalam persen (%). 

Apabila dibandingkan dengan populasi ternak secara 

keseluruhan (Muhammad, 2006). Produktivitas kerbau 

lumpur di Indonesia pada umumnya masih tergolong 

rendah yang disebabkan oleh beberapa kendala, antara 

lain: peranan kerbau pada sistem usaha tani tradisional, 

pengusahaan lahan yang kurang ekonomis, kurangnya 
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modal, sangat terbatasnya bibit unggul, kualitas pakan 

yang rendah, kurangnya pengetahuan petani terhadap 

produksi kerbau. Kendala-kendala tersebut dapat 

diminimalisasi dengan program jangka panjang terutama 

dalam bidang reproduksi dan pemuliaan ternak kerbau 

(Diwyanto, 2009). 

Tabel 1. Perkembangan Populasi Kerbau Menurut Pulau 
2003-2011 

Regional 
Tahun (ekor) 

Perkembangan 
Rataan /tahun 

2003 2011 Ekor % 
Sumatera 464.157 512.812 6.100 1,25 

Jawa 448.566 363.490 -10.700 -2,61 
Bali dan Nusa 

Tenggara 
296.794 257.610 -4.900 -1,75 

Kalimantan 40.446 41.534 100 0,33 
Sulawesi 103.553 110.393 900 0,80 

Maluku dan 
Papua 

13.718 19.671 700 4,61 

INDONESIA 1.367.234 1.305.078 -7.800 -0,58 
Sumber : Data Hasil Populasi Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau 
2011 (Badan Pusat Statistik 2011) 

Selama periode 2003-2011 berdasarkan hasil 

sensus pertanian dan pendataan sapi potong, sapi perah 

dan kerbau, perkembangan populasi kerbau menunjukkan 

penurunan (Badan Pusat Statistik, 2011). Tingkat 

penurunan rata-rata sebesar 0,58 persen per tahun atau 
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setara dengan 7,8 ribu per tahunnya (Tabel 1). Wilayah 

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan 

masing-masing 2,61 persen dan 1,75 persen per tahun. 

Pertumbuhan populasi kerbau di Pulau Maluku dan 

Papua menunjukkan peningkatan yang tertinggi yaitu 

sebesar 4,61 persen per tahun, sedangkan daerah lainnya 

kurang dari 2 persen per tahun peningkatannya. 

Diwyanto  (2010) menyatakan bahwa penurunan 

populasi ternak kerbau antara lain disebabkan oleh : 1) 

Meningkatnya pemotongan kerbau karena permintaan 

konsumsi masyarakat yang tinggi tetapi tidak diimbangi 

dengan peningkatan populasi kerbau, 2) Keterbatasan 

lahan penggembalaan bagi ternak kerbau, 3) Sistem 

reproduksi kerbau yang tergolong lamban, 4) 

Kecenderungan masyarakat yang lebih tertarik dalam 

budidaya ternak sapi potong terkait perputaran modal 

yang cepat. 

Informasi tentang ukuran tubuh kerbau hanya 

terdapat sedikit dibandingkan dengan ternak sapi yang 

lebih populer, padahal ukuran tubuh ini penting dalam 

manajemen produksi ternak. Parameter pengukuran 

tubuh sering digunakan untuk estimasi produksi, 
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misalnya untuk pendugaan bobot badan,kenaikan bobot 

badan serta umur (Pasambe, 2006). Sedangkan tubuh 

yang diukur meliputi panjang badan, lingkar dada, tinggi 

pundak dan tinggi pinggul. Bobot badan pada umumnya 

mempunyai hubungan positif dengan semua ukuran linier 

tubuh. Ukuran-ukuran tubuh ternak dapat berbeda satu 

sama lainnya secara bebas, korelasinya dapat disebut 

positif apabila peningkatan satu sifat penyebab sifat lain 

juga meningkat.  

Menurut Diwyanto (2009), komponen tubuh yang 

berhubungan erat dengan bobot badan adalah lingkar 

dada dan panjang badan. oleh karena itu, lingkar dada 

dapat digunakan sebagai kriteria seleksi dan memilih 

calon bibit. 

 

2.3 Body Condition Score (BCS) 

Skor kondisi tubuh (Body Condition Score/BCS) 

adalah penilaian kondisi tubuh yang tampak berdasarkan 

angka dimana standart yang diukur pada penelitian ini 

adalah karakteristik fenotip yang berkaitan dengan sifat 

kuantitatif (panjang badan, tinggi pundak dan lingkar 
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dada). Standart ukuran tubuh diukur dengan 

menggunakan pita ukur dan tongkat ukur (Diwyanto, 

2009). 

Skor kondisi dimaksudkan untuk memberikan 

kriteria pada seekor ternak kerbau yang dinilai secara 

kuantitatif. Standar penilaian ini penting terkait dengan 

kondisi tubuh ternak yang dapat menjadi indikator 

terhadap pertumbuhan ternak dan potensi reproduksi 

yang dimiliki oleh seekor ternak (Pedoman deptan, 

1983). 

Metode pengukuran untuk masing-masing peubah 

dilakukan sebagai berikut ini: 

1. Tinggi pundak (TP) diukur dari permukaan tanah 

sampai titik tertinggi pundak dengan 

menggunakan tongkat ukur satuan dalam cm. 

2. Panjang badan (PB) diukur dari sendi bahu 

(humerus) sampai tulang duduk (ischii) dengan 

menggunakan tongkat ukur satuan dalam cm. 

3. Lingkar dada (LID) diukur melingkar rongga 

dada di belakang sendi bahu (Osscapula) 

menggunakan pita  ukur satuan dalam cm. 
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Standar ukuran tubuh yang dipakai dalam 

penentuan kriteria seleksi bibit adalah berdasarkan nilai 

frame skor. Penentuan umur kerbau berdasarkan 

informasi dari peternak dan berdasarkan pergantian gigi 

seri (Williamson, 1993). 

Skor kondisi tubuh yang digunakan berdasarkan 

metode HERD dan SPROTT menurut Lestari (1986), 

menyatakan bahwa adapun dengan skala 1 sampai 5 

adalah seperti berikut: 1 (kurus sekali), 2 (kurus), 3 

(sedang, perdagingan terlihat), 4 (gemuk), 5 (sangat 

gemuk). Adapun deskripsinya sebagai berikut:  

a. Skor 1 

Pada kondisi skor 1 ternak menunjukkan 

keragaan tubuh yang ”Sangat Kurus” di mana tonjolan 

tulang belakang, tulang rusuk, tulang pinggul dan tulang 

pangkal ekor terlihat sangat jelas. Pada kondisi tubuh 

seperti ini, kerbau betina dewasa mengalami gangguan 

reproduksi berat yang ditandai dengan berhentinya siklus 

birahi. 

b. Skor 2 

Pada kondisi skor 2 ternak menunjukkan keragaan tubuh 
yang ”Kurus”, namun lebih baik dibandingkan dengan 
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ternak pada kondisi skor 1 dimana tonjolan tulang di 
berbagai tempat mulai tidak terlihat namun garis tulang 
rusuk masih terlihat jelas dan sudah mulai terlihat ada 
sedikit perlemakan pada pangkal tulang ekor dimana 
pangkal tulang ekor terlihat sedikit lebih bulat. 
 

              
Gambar 2. Kerbau lumpur dengan BCS yang berbeda 

Terlihat pada Gambar 2. a Kerbau betina kurus yang 

memiliki BCS 2 dengan garis tulang rusuk masih terlihat 

jelas. Pada kondisi tubuh seperti ini, kerbau betina 

dewasa masih mengalami gangguan reproduksi yang 

ditandai dengan siklus birahi yang tidak teratur. 

c. Skor 3 

Pada kondisi skor 3 ternak menunjukkan 

keragaman tubuh yang ”Sedang atau Menengah”, dimana 

tonjolan tulang sudah tidak terlihat lagi dan kerangka 

tubuh, pertulangan dan perlemakan mulai terlihat 

seimbang namun masih terlihat jelas garis berbentuk 

a b 
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segitiga antara tulang HIP dan rusuk bagian belakang dan 

tonjolan pangkal tulang ekor sudah membentuk kurva 

karena adanya penimbunan perlemakan pada pangkal 

tulang ekor. 

Terlihat pada Gambar 2. b Kerbau jantan sedang yang 

memiliki BCS 3 dengan garis membentuk segitiga yang 

masih terlihat jelas dan tulang pangkal ekor masih 

terlihat  

d. Skor 4 

Pada kondisi skor 4 ternak menunjukkan 

keragaman tubuh yang ”Gemuk”, dimana kerangka tubuh 

dan tonjolan tulang sudah tidak terlihat dan perlemakan 

sudah lebih menonjol pada semua bagian tubuh. Garis 

tonjolan pangkal tulang ekor masih terlihat namun jika 

dilihat dari belakang. Bagian belakang tubuh sudah mulai 

berbentuk persegi panjang yang menunjukkan 

perlemakan pada bagian paha, pinggul dan paha bagian 

dalam. 
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Gambar 3. Kerbau lumpur dengan nilai BCS yang tinggi 

Terlihat pada Gambar 3. a Kerbau betina gemuk BCS 

4 dengan perlemakan yang lebih menonjol pada seluruh 

bagian tubuh dan tulang pangkal ekor hanya tinggal 

berbentuk garis. 

e. Skor 5 

Pada kondisi skor 5 ternak menunjukkan keragaan 

tubuh yang ”Sangat Gemuk”, dimana kerangka tubuh dan 

struktur pertulangan sudah tidak terlihat dan tidak teraba. 

Tulang pangkal ekor sudah tenggelam oleh perlemakan 

dan bentuk persegi panjang pada tubuh belakang sudah 

membentuk lengkungan pada bagian kedua ujungnya. 

Pada kondisi tubuh seperti ini ternak akan dapat 

berproduksi dan tidak terganggu oleh perubahan musim. 

Terlihat pada Gambar 3. b: Kerbau betina sangat 

gemuk BCS 5 dengan kerangka tubuh dan struktur 

a b 
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pertulangan yang tidak terlihat dan tidak teraba dan 

tulang pangkal ekor sudah tidak terlihat karena tertimbun 

lemak. 

 

2.4 Tatalaksana Budidaya Ternak Kerbau 

2.4.1 Pemeliharaan Ternak 

Cara pemeliharaan ternak kerbau tergantung pada 

keadaan geografis dan tujuan peternakan kerbau tersebut. 

Terdapat berbagai cara pemeliharaan kerbau, mulai dari 

pemeliharaan kerbau sebagai ternak multi-guna yang 

dipelihara di halaman belakang rumah sampai 

pemeliharaan kerbau sebagai penghasil susu dengan 

sistem peternakan modern. Secara umum sistem 

pemeliharaan ternak kerbau dapat dibagi menjadi tiga, 

yaitu sistem pemeliharaan lepas, sistem pemeliharaan 

kandang dan sistem pemeliharaan kombinasi (Suryana, 

2008). 

Perubahan iklim berupa musim kemarau dan 

musim penghujan tidak memerlukan penanganan yang 

jauh berbeda dan sistem pemeliharaan ternak kerbau. 

Sistem pemeliharaan pada saat musim kemarau untuk 

semua kerbau adalah ekstensif, sedangkan pada musim 
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penghujan pemeliharaan kerbau dengan sistem semi 

intensif dan intensif. Menurut Murti (1988), menyatakan 

bahwa pemeliharaan kerbau secara ekstensif pada musim 

kering yaitu semua kerbau baik anak maupun dewasa 

dibiarkan liar ke sawah-sawah atau lumpur untuk 

berkubang dan mendinginkan suhu tubuhnya dimana 

jaraknya tidak terlalu jauh dari kandangnya atau tempat 

berkumpulnya kalau malam.  

Pada musim penghujan kebanyakan ternak kerbau 

mulai dikandangkan dikarenakan supaya tidak mudah 

terserang penyakit kudis, kutu dan sebagainya. 

Pemeliharaan kerbau pada musim penghujan dipelihara 

dengan sistem intensif, selalu berada di kandang dan 

diberi pakan hijauan tanpa penggembalaan. Kerbau yang 

digembalakan akan dikandangkan pada malam hari tanpa 

pemberian pakan (Lita, 2009). 

 

2.4.2 Perkandangan 

Kandang ternak adalah tempat yang digunakan 

untuk memelihara hewan ternak, tempat itu dapat berupa 

wadah, bangunan atau area bergantung pada jenis hewan 
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yang akan diternakkan. Untuk ternak kerbau, kadang 

yang memenuhi persyaratan teknis dan ekonomis untuk 

yaitu terpisah dari rumah dan berjarak cukup jauh, bahan 

kandang bisa dibuat dari kayu atau bambu dan atapnya 

terbuat dari genting atau seng yang murah, lantai 

sebaiknya terbuat dari semen atau tanah yang dipadatkan, 

lantai kandang dibuat lebih tinggi daripada permukaan 

tanah sekitarnya, ventilasi dalam kandang harus baik, 

sistem saluran pembuangan (drainase) di dalam dan di 

luar kandang harus baik (tidak becek), ukuran kandang 

yang ideal, kandang dilengkapi dengan dinding, tempat 

makanan dan air minum (Juarini, 2010). 

Ukuran kandang yang dianjurkan untuk anak 

kerbau yang baru disapih adalah 100x80 cm2 dan ukuran 

untuk kerbau dewasa 200x150 cm2. Kandang utama tidak 

dilengkapi dengan kandang darurat atau biasa disebut 

kandang jepit yang sewaktu-waktu berfungsi untuk 

penanganan misalnya untuk keperluan pengobatan 

pemberian vaksinasi dan pelaksanaan inseminasi buatan 

(Suharno dan Nazaruddin, 1994). 
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2.4.3 Pakan 

Menurut Sudirman dan Imran (2006), kerbau 

memiliki daya cerna serat kasar yang tinggi dan mampu 

memanfaatkan rumput berkualitas rendah untuk 

menghasilkan daging. Bobot karkasnya lebih tinggi 

dibandingkan sapi-sapi lokal sehingga kerbau sangat 

potensial untuk produksi daging. Sumber makanan ternak 

kerbau tergantung pada sistem usahatani di suatu daerah. 

Daerah yang mempunyai usahatani sawah, sumber pakan 

kerbau berasal dari hasil ikutan pertanian yang potensial. 

Sebaliknya bagi daerah yang mempunyai sistem 

usahatani lahan kering atau tegalan, pakan kerbau masih 

bergantung pada rumput alam dan sebagian  kecil dari 

pemanfaatan limbah pertanian.  

Pada umumnya, pakan ternak kerbau terdiri atas 

bahan hijauan makanan ternak (HMT), limbah pertanian, 

dan penguat (konsentrat). Pakan penguat biasanya berupa 

dedak, jagung, tetes tebu, bungkil kelapa, bungkil kacang 

tanah, ampas tahu dan onggok. Pemberian pakan 

tambahan pada kerbau di musim kemarau sangat 

membantu dalam pemulihan kondisi ternak yang 

kekurangan pakan. Pakan tambahan yang memiliki 
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kualitas nutrien baik, seperti legum pohon (turi, gamal, 

lamtoro dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi 

ternak kerbau (Suryana, 2008). 

 

2.4.4 Penanganan Kesehatan 

Menurut  Baliarti dan Ngadiono (2006), tingkat 

resiko penyakit dan parasit pada ternak kerbau relatif 

rendah. Penyakit yang mungkin menyerang ternak kerbau 

adalah diare, gudik, cacingan dan kutu. Penyakit yang 

paling sering terjadi adalah diare pada anak kerbau di 

bawah umur satu tahun. Beberapa agen bakteria 

penyebab diare telah dapat diisolasi yaitu Escherichia 

coli dan Clostridium perfringens. Toksin alfa dan beta 

Clostridium perfringens dapat dideteksi pada isi usus 

anak sapi dan kerbau yang mati karena nekrotik enteritis. 

Enteroksemia merupakan faktor penting pada kematian 

anak sapi dan kerbau. Cacingan, kutu, gudik dan surra 

yang sekarang jarang terjadi. Cacingan terjadi dengan 

menunjukkan tanda bulu-bulunya berdiri dan kusam, 

serta badannya kurus. Pengobatannya dengan pemberian 

obat cacing seperti untuk manusia.  
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Gudik biasanya diobati dengan pemberian bensin 

pada bagian yang terkena gudik atau diberi obat betadine. 

Surra merupakan penyakit yang pernah mewabah pada 

tahun 1968/1969 yang disebabkan oleh Trypanosomae 

vansi. Lalat merupakan vektor dari Trypanosoma evansi. 

Pengobatan penyakit ini adalah dengan menggunakan 

Nagonal, Trypamidium, Moranyl dan Ganaseg. 

Pencegahan penyakit surra yaitu dengan vaksinasi 

(Sugeng, 1992). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Kabupaten 

Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 

September sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi dari penelitian ini meliputi 22 peternak 

sebagai responden, 75 ekor kerbau yang tersebar di 4 

kecamatan; Karangploso, Pakisaji, Kromengan dan 

Sumber Pucung di Kabupaten Malang. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk 

mengetahui pengaruh lokasi terhadap BCS. Sementara 

data pendukung lain dianalisis secara deskriptif. 

Pengambilan data dipenelitian ini adalah survei dan 

melakukan pengisian kuisioner yang telah dipersiapkan. 
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Pengambilan sampel ternak dan peternak dilakukan 

secara acak dengan syarat responden merupakan peternak 

yang mempunyai ternak kerbau lumpur. Sampel ternak 

dilakukan dengan purposive dengan asumsi bahwa BCS 

ternak kerbau  dilihat berdasarkan umur (Pi 1 – Pi2). 

 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah Performan kerbau 

lumpur yaitu lokasi, Skor Kondisi Tubuh (Body 

Condition Score/BCS), pakan yang dikonsumsi, jenis 

kelamin, sistem pemeliharaan (dikandangkan, dilepas 

atau kombinasi), panjang badan, lingkar dada dan bobot 

badan. 

 
3.5 Analisis Data  

Data dianalisis dengan deskriptif sedangkan data 

ukuran statistik yang diperoleh ditabulasi kemudian 

dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan model seperti pada Tabel 2. 

Serta apabila terjadi perbedaan maka akan dilakukan uji 

beda nyata terkecil (BNT). 
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.Tabel 2. Analisis Ragam 

Usman dan Setiady (2000). 

Keterangan  :     

FK (Faktor Koreksi)   =  

JKT (Jumlah Kuadrat Total)  =  

JKP (Jumlah Kuadrat Perlakuan) 

 

 =  

 

JKE (Jumlah KuadratError)  = JKT – JKP 

Beda Nyata terkecil  
Jika beda dua nilai tengah > nilai BNT , maka dua 

nilai tengah dikatakan berbeda secara nyata pada taraf α, 

sebaliknya jika beda dua nilai tengah ≤ nilai NP BNT, 

maka dua nilai tengah dikatakan tidak berbeda  nyata. 
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      Rumus konversi bobot badan kerbau ynag 

dihitung dengan rumus lambourne:  

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Performan adalah tampilan atau produksi 

Individu. 

2. BCS adalah body condition score/ skor kondisi 

tubuh dimana ternak dinilai dari tampilan 

tubuhnya yang dilihat dari pinggul ternak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Populasi Kerbau 

Dari sumber pencatatan populasi ternak kerbau di 

Jawa Timur disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Data Populasi Ternak Kerbau di Jawa Timur 

No 
Kabupaten/

Kota 
Tahun 
2008 

Tahun 
2009 

Tahun 
2010 

Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

1 Bangkalan 2.407 2.403 2.318 1.269 1.417 
2 Banyuwangi 5.789 5.789 6.052 4.619 4.611 
4 Gresik 183 183 183 297 297 
5 Jember 1.191 1.191 1.245 396 399 
6 Kediri 914 913 828 451 475 
7 Lamongan 339 339 333 324 354 
8 Lumajang 3.319 3.319 3.379 5.257 5.740 
9 Malang 1.763 1.631 1.629 2.421 2.445 
10 Sumenep 8.547 8.548 7.977 5.189 5.187 

Sumber: Disnak Jatim 2012 

Dari Tabel 3. diketahui bahwa populasi tertinggi 

pada tahun 2012 di propinsi Jawa Timur terletak di 

Kabupaten Lumajang dikarenakan selain lahan 

persawahan di Kabupaten Lumajang cukup luas serta 

sadarnya masyarakat lumajang tentang beternak kerbau 
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sehingga populasi kerbau di lumajang tinggi. Data Tabel 

3. Juga diketahui populasi kerbau terendah adalah di 

kabupaten gresik dan lamongan.  

Faktor rendahnya populasi kerbau dikedua 

kabupaten tersebut dimungkinkan karena kabupaten 

gresik merupakan kota industri yang menyebabkan lahan 

pertanian semakin sempit dikarenakan lahan pertanian 

tergantikan pabrik-pabrik sehingga menyebabkan 

minimnya rumput persawahan (Baliarti, 2006). Akhirnya 

jadi kendala dalam pengembangbiakan kerbau sedangkan 

dilamongan meskipun lahan pertaniannya luas tapi 

tanaman yang ditanam minim dengan rumput karena 

tanahnya yang cadas dan pada umumnya ditanami 

tembakau dan minimnya irigasi pengairan. 

 

4.2 Pengaruh Kecamatan Terhadap BCS  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa BCS kerbau di 

masing-masing lokasi penelitian memiliki hasil BCS 

yang berbeda. Hasil penelitian tentang BCS disajikan 

pada Tabel 4. 
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Tabel 4.  BCS Kerbau di 4 Kecamatan  
Lokasi (Kecamatan) Nilai BCS 

Karangploso 3,83 ± 0,58 a 

Kromengan 4,17 ± 0,58 ab 

Pakisaji 4,00 ± 0,71 a 

Sumber Pucung 4,35 ± 0,49 b 

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama berbeda tidak 
nyata menurut uji LSD pada taraf 5%. 

Lokasi penelitian digunakan sebagai tolak ukur 

untuk membandingkan hasil penelitian. Berdasarkan 

hasil analisis statistik (Lampiran 2) menunjukkan bahwa 

analisis statistik lokasi penelitian berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap nilai BCS dari ternak kerbau lumpur 

yang diteliti.  

Pada Tabel 4. Menyatakan bahwa nilai BCS untuk 

Kecamatan Karangploso berkisar antara 3,25 sampai 

4,41, untuk Kecamatan Kromengan berkisar antara 3,59 

sampai 4,75. Nilai BCS pada Pakisaji berkisar antara 

3,29 sampai 4,71, sedangkan untuk Kecamatan 

Sumberpucung berkisar antara 3,86 sampai 4,84. BCS 

tertinggi dari keempat kecamatan adalah terletak di 

kecamatan Sumberpucung.  
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Sistem pemeliharaan kombinasi merupakan sistem 

pemeliharaan terbaik. Hal ini ditunjukkan dengan 

tingginya nilai BCS ternak yang berada di Kecamatan 

Sumber Pucung 87,5% peternak menggunakan sistem 

kombinasi dan hasilnya BCS kerbau lebih tinggi 

dibandingkan dengan ternak di lokasi Karangploso yang 

menerapkan sistem kandang kombinasi hanya sebesar 

28,6%. Hal ini di buktikan dalam uji beda nyata terkecil, 

dapat dilihat dilampiran 2. Begitupun di lokasi 

Kromengan peternak menerapkan sistem kombinasi 

100%, sistem kombinasi menghasilkan BCS kerbau lebih 

tinggi di bandingkan dengan Pakisaji yang hanya 

menerapkan sistem kombinasi 50%. 

Standar ukuran tubuh (BCS) yang dipakai dalam 

penentuan kriteria seleksi bibit adalah berdasarkan nilai 

frame skor. BCS itu sendiri hanya bisa digunakan untuk 

ternak yang usianya lebih dari satu tahun sedangkan 

ternak yang usianya dibawah satu tahun tidak 

diperbolehkan dinilai BCS nya dikarenakan ternak masih 

mengalami fluktuasi pertumbuhan bobot badan. 

Penentuan umur kerbau di lokasi penelitian berdasarkan 

informasi dari peternak dan sebagian besar berdasarkan 
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pergantian gigi seri. Hal ini dilakukan karena sangat 

buruknya recording di lokasi penelitian.  

Lestari (1986) menyatakan bahwa skala 

penghitungan BCS terhadap kerbau lumpur berkisar 

antara 1-5, dengan rincian 1 (kurus sekali), 2 (kurus), 3 

(sedang, perdagingan terlihat), 4 (gemuk), 5 (sangat 

gemuk). Presentase rataan BCS untuk 75 sampel kerbau 

yang dianalisis yaitu 22,73% mempunyai BCS 5, sebesar 

63,64% mempunyai BCS 4 dan sebesar 13,64% BCS 3. 

Jika dilihat dari presentase tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa rataan BCS di Kabupaten Malang sudah baik. Hal 

ini mengingat dari sifat kerbau sendiri yang merupakan 

ternak penghasil daging yang baik. 

            
Gambar 4. Kerbau lumpur dengan nilai BCS yang berbeda 

 

a b 
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Gambar 4. a. dan gambar 4. b. menunjukkan 

perbedaan BCS yang tidak terlalu jauh. Pada gambar 4. a. 

mempunyai BCS 3 dimana pada BCS 3 “sedang” 

perdagingan terlihat. tonjolan tulang sudah tidak terlihat 

lagi dan kerangka tubuh tidak begitu jelas, pertulangan 

dan perlemakan mulai terlihat seimbang namun masih 

terlihat jelas garis berbentuk segitiga antara tulang HIP 

dan rusuk bagian belakang dan tonjolan pangkal tulang 

ekor sudah membentuk kurva karena adanya penimbunan 

perlemakan pada pangkal tulang ekor. 

Pada gambar 4. b. mempunyai BCS 4 dimana pada 

BCS 4 “Gemuk”. dimana kerangka tubuh dan tonjolan 

tulang sudah tidak terlihat dan perlemakan sudah lebih 

menonjol pada semua bagian tubuh. Garis tonjolan 

pangkal tulang ekor masih terlihat namun jika dilihat dari 

belakang. Bagian belakang tubuh sudah mulai berbentuk 

persegi panjang yang menunjukkan perlemakan pada 

bagian paha, pinggul dan paha bagian dalam. 

Hasil penelitian yang menggunakan metode BCS 

sesuai dengan pendapat Lestari (1986), yang menyatakan 

dimana skala pengukuran skor kondisi tubuh dengan 

skala 1-5 kritis terhadap keefektifan sistem pemberian 
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pakan pada ternak kerbau yang bertujuan untuk 

mengetahui pencapaian standar kecukupan cadangan 

lemak tubuh yang akan mempengaruhi tampilan produksi 

serta reproduksi ternak tersebut. 

 

4.3 Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap BCS  

Jenis kelamin kerbau di lokasi penelitian membuat 

nilai BCS berbeda. adapun nilai BCS jantan/betina yang 

dihasilkan dari ternak kerbau lumpur yang dipelihara 

disajikan pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. BCS Kerbau Jantan dan Betina di 4 Kecamatan 

Lokasi 
(Kecamatan) 

Nilai BCS 
Jantan Betina 

Karangploso 3,8±0,42 3,85±0,69 

Kromengan 3,8±0,45 4,43±0,53 

Pakisaji 4,00 4,00±1,00 

Sumber Pucung 4,00 4,53±0,51 
 

Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa nilai BCS 

kerbau lumpur jantan untuk Kecamatan Karangploso 

yaitu 3,8±0,42, untuk Kecamatan Kromengan yaitu 

3,8±0,45, untuk Kecamatan Pakisaji yaitu 4 dan untuk 

Kecamatan Sumberpucung yaitu 4. Sedangkan nilai BCS 
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kerbau lumpur betina untuk Kecamatan Karangploso 

yaitu 3,85±0,69, untuk Kecamatan Kromengan yaitu 

4,43±0,53, untuk Kecamatan Pakisaji yaitu 4,00±1,00 

dan untuk Kecamatan Sumberpucung yaitu 4,53±0,51. 

Adanya perbedaan BCS menurut jenis kelamin tak lepas 

dari pengaruh lokasi dan cara pemeliharaan kerbau 

lumpur di lokasi penelitian. 

 

4.4 Pengaruh Umur Terhadap BCS 

Ukuran tubuh ternak bertambah akan diikuti pula 

dengan bertambahnya ukuran panjang badan, lingkar 

dada selaras dengan bertambahnya bobot badan ternak 

tersebut. Seperti terlihat pada Gambar 4. Ukuran tubuh 

vital ternak dalam masa pertumbuhan yang baik. 

 

Gambar 4. Grafik ukuran statistik vital kerbau betina berdasarkan 
kelompok umur ( Pi 0, Pi 1 dan Pi 2). 
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Pada Gambar 4. diatas dapat dilihat bahwa 

pertambahan ukuran lingkar dada diiringi dengan 

pertambahan bobot badan dimana semakin besar ukuran 

lingkar dada semakin tinggi bobot badan dan BCS yang 

dihasilkan oleh ternak kerbau. Dari hasil umur kerbau 

yang berbeda didapatkan data kerbau lumpur umur Pi 0 

memiliki panjang badan rataan 48,65cm; lingkar dada 

ratan 66,31 cm; dan berat badan rataan 19,74 kg. Umur 

Pi 1, memiliki panjang badan rataan 99 cm; lingkar dada 

rataan 114,6 cm; dan berat badan rataan 119,80 kg. Umur 

Pi 2, memiliki panjang badan rataan 113,4 cm; lingkar 

dada rataan 144,6 cm; dan berat badan rataan 219,49 kg. 

Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh umur 

ternak yang berbeda dan lingkungan yang berbeda (Noor, 

2004). 

Salamena (2006) menyatakan bahwa faktor 

lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan internal 

seperti umur dan jenis kelamin, dan lingkungan eksternal 

seperti lokasi kerbau berkembang yang berkaitan dengan 

kondisi pakan, tempat dan kemungkinan perkawinan 

silang dalam (inbreeding). Hasil pengukuran statistik 

kerbau yang semakin besar, mengidentifikasikan bahwa 
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semakin besar lingkar dada ternak maka skor ukuran 

tubuhnya juga semakin besar dan sebaliknya.   

Dari Tabel 6 dapat dilihat hasil penelitian bobot 

lahir kerbau yang dihitung berdasarkan rumus 

Lambourne: 

 

Tabel 6. Rata-rata Bobot Lahir Kerbau di 4 Kecamatan Pada 
Umur 1-7 Hari 

Kecamatan Jns 
Kelamin 

PB(cm) LD(cm) Perkiraan 
BL (kg) 

Karangploso 
Betina 49 67.6 20.6 

Betina 47.5 65.1 18.6 

Kromengan Betina 47.9 66.6 19.6 

Sumberpucung 

Betina 48 65.8 19.2 

Betina 50.2 66.6 20.5 

Betina 49.7 67.3 20.8 

Betina 49 67 20.3 

Donomulyo 

Betina 48.1 66.5 19.6 

Betina 47.9 64.8 18.6 

Betina 49.2 65.8 19.6 

Rata-rata    20,13±1,06 

Keterangan; PB= Panjang Badan, LD= Lingkar Dada, BL= 
Bobot Lahir 

Pada Tabel 6. diketahui bahwa berat lahir anak 

kerbau betina rata-rata 20,13±1,06 kg/ekor. Hasil 
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penelitian yang dilaporkan oleh Putu, dkk (1994) bahwa 

rataan berat lahir kerbau untuk jantan dan betina masing-

masing 33 dan 31 kg. Perbedaan berat lahir 

dimungkinkan karena terjadinya penurunan mutu genetis 

akibat inbreeding atau dikarenakan perbedaan alat ukur 

yang digunakan. Data ini menunjukkan adanya 

penurunan berat lahir selama kurang lebih 19 tahun 

(Putu, dkk., 1994). 

Pemeliharaan kerbau jantan pada umumnya antara 

1–2 tahun yang tentu saja belum mempunyai ukuran 

badan optimal karena langsung dijual, jarang sekali yang 

dipelihara sampai umur lebih dari 8 tahun, hal ini 

disebabkan kerbau jantan selalu dijual sebagai sumber 

pendapatan keluarga. Dari data di atas juga terlihat 

bahwa bobot lahir mempunyai korelasi yang positif 

terhadap nilai BCS ternak kerbau lumpur sebagaimana 

yang ditunjukkan pada tabel 8, dimana Kecamatan 

Sumberpucung mempunyai nilai BCS tertinggi. Berat 

badan kerbau lumpur dewasa berkisar antara 337-512 kg, 

yang tidak jauh berbeda dengan berat badan kerbau 

lumpur betina dan pejantan yang berkisar antara 300-485 

dan 325-600 kg (Tulloh dan Holmes, 1992). 
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4.5  Pengaruh Tujuan Pemeliharaan Terhadap BCS 

Tujuan pemeliharaan ternak kerbau di Kabupaten 

Malang bukanlah untuk pengembangbiakan ataupun 

penghasil daging. tetapi kerbau yang dipelihara di 

Kabupaten Malang hanyalah kerbau dengan tujuan 

pemeliharaan sebagai tenaga pembajak sawah, sebagai 

tabungan/usaha sampingan dan untuk tujuan 

penggemukan. Sedangkan tujuan pemeliharan ternak 

kerbau dan sistem pemeliharaan kerbau tersaji pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Tujuan Pemeliharaan dan Sistem Pemeliharan Kerbau 

Kecamatan 

Tujuan Pemeliharaan 
ternak 

Sistem Pemeliharaan 

Tab 
Pengge

muk 
Tenaga 
bajak 

Lepas Kdg 
Kom
binasi 

Karangploso 4 1 2 5 0 2 

Kromengan 1 1 3 0 0 5 

Pakisaji 1 0 1 0 1 1 
Sumber 
Pucung 

3 1 4 0 1 7 

Total 9 3 10 5 2 15 

Prosentase % 40,9 13,6 45,5 22,7 9,1 68,2 

 

Pada Tabel 7. Diketahui bahwa penelitian dari 22 

peternak yang disurvei dalam pemeliharaan kerbau 
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memiliki tujuan berikut; 57% peternak di karangploso 

dalam pemeliharaan kerbau sebagai tabungan, 14% 

tujuannya untuk penggemukan dan 29 % sebagai tenaga 

pembajak. Di kromengan sendiri 20% digunakan 

tabungan dan 20% untuk penggemukan dan 60% tenaga 

pembajak. Di pakisaji 50% sebagai tabungan 50% 

sebagai tenaga pembajak dan di sumber pucung 37,5% 

untuk tabungan, 12,5% untuk penggemukan sedangkan 

tenaga pembajak berkisar 50%. Pemeliharaan ternak 

kerbau sebagai tabungan dilokasi penelitian dimaksudkan 

bahwasanya kerbau sengaja dipelihara oleh peternak 

untuk tabungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan dana 

yang mendadak dan mendesak, kerbau bisa langsung 

dijual. 

Tujuan pemeliharaan kerbau selain untuk 

penggemukan juga sebagai tabungan atau cenderung 

untuk kegemaran, sumber pendapatan tambahan. 

Sedangkan pemeliharaan kerbau yang bertujuan untuk 

tenaga pembajak tidak lain adalah untuk membajak 

sawah bila musim tanam padi tiba. Ketiga tujuan 

pemeliharaan tersebut merupakan suatu kesatuan yang 

utuh. Disamping sebagai sumber tenaga pembajak sawah 
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dan kegemaran ternak kerbau juga dimanfaatkan sebagai 

sumber pemasok daging. 

Hal itu sesuai dengan pendapat Suryana, 2008. 

menyatakan bahwa kerbau sebagai tenaga pembajak 

sawah merupakan ternak yang telah lama dikenal dan 

dipelihara petani. Tujuan utama memelihara kerbau 

adalah untuk membantu kegiatan pertanian terutama 

membajak sawah. Bajak adalah salah satu alat pengolah 

tanah tradisional dalam sistem pertanian tradisional oleh 

penduduk Kabupaten Malang. Alat bajak tradisional ini 

berfungsi untuk menggemburkan tanah sebelum 

dilakukan pemetakan lahan pada masa tanam. 

pembajakan sebelum ditanami jagung adalah pembajakan 

kering (tanpa air), sedangkan sebelum ditanami padi 

adalah pembajakan basah, dimana sebelum pembajakan 

sawah digenangi dan direndam terlebih dahulu lebih 

kurang selama tiga hari.  

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa 

sistem pemeliharaan yang diterapkan oleh peternak di 

lokasi penelitian berbeda-beda, yaitu sistem 

pemeliharaan lepas, sistem pemeliharaan kandang dan 

sistem pemeliharaan kombinasi. Sistem pemeliharaan 
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lepas yaitu sistem pemeliharaan dimana ternak kerbau 

lumpur dilepas di tanah lapang tanpa adanya upaya untuk 

dikandangkan. Dari data penelitian yang dihasilkan 

sebagai berikut; Peternak yang menerapkan sistem 

pemeliharaan lepas di karang ploso 71,4%, kandang 0%, 

kombinasi 28,6%.  

Kromengan yang menerapkan sistem kombinasi 

100%, pakisaji kandang 50% dan kombinasi 50% di 

sumber pucung yang menerapkan sistem kandang 12,5% 

dan kombinasi 87,5%. Sistem pemeliharaan kandang 

yaitu sistem pemeliharaan dimana ternak dikandangkan 

sepanjang waktu dan dicukupi kebutuhan pakan dan 

minumnya oleh peternak. Sedangkan, sistem 

pemeliharaan kombinasi adalah sistem pemeliharaan 

perpaduan dari sistem pemeliharaan kandang dan sistem 

pemeliharaan lepas.  

Pada pagi hari pukul 09.00 sampai dengan pukul 

15.00 ternak kerbau dilepas/digembalakan di area 

persawahan yang sudah panen. Penggembalaan ini 

bertujuan untuk memberi pakan limbah hasil pertanian 

atau rumput yang tumbuh di areal persawahan tersebut.  

Dalam kegiatan penggembalaan ini peternak juga tidak 
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serta merta meninggalkan ternak di area persawahan 

tanpa penjagaan. Setelah sore, ternak kerbau digiring ke 

kandang yang biasanya terletak di belakang rumah 

peternak yang bersangkutan. Di dalam kandang tersebut 

juga tersedia pakan hijaun berupa jerami padi yang sudah 

kering atau rumput gajah dan air minum yang disediakan 

secara ad libitum. 

Pemeliharaan kerbau secara ekstensif pada musim 

kering yaitu semua kerbau baik anak maupun dewasa 

dibiarkan liar ke sawah-sawah atau lumpur untuk 

berkubang dan mendinginkan suhu tubuhnya dimana 

jaraknya tidak terlalu jauh dari kandangnya atau tempat 

berkumpulnya kalau malam (Pasambe dkk, 2006). 

 

4.6 Pengaruh Pakan Terhadap BCS 

Sistem pemberian pakan di lokasi penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian pakan dilakukan dengan 

menggembalakan ternak di area persawahan yang sudah 

dipanen. Melalui kegiatan ini ternak kerbau dibiarkan 

untuk berkubang di area persawahan tersebut. Biasanya 

waktu penggembalaan ternak-ternak tersebut yaitu antara 
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pukul 09.00-16.00 WIB. Selain itu pakan hijauan juga 

disediakan di kandang dengan jumlah terbatas, air minum 

juga diberikan secara ad libitum. Pakan yang diberikan 

berupa hijauan segar dan kering  

(jerami padi) dan sebagian besar pakan yang diberikan 

merupakan pakan hasil limbah pertanian karena di sekitar 

lokasi penelitian merupakan lahan persawahan yang luas. 

Pakan merupakan kendala yang nyata pada 

peternakan kerbau terutama dalam ketersediaannya dan 

kualitasnya. Pakan dari hasil limbah pertanian tentu 

memiliki potensi yang baik untuk digunakan sebagai 

bahan pakan ternak alternatif. Namun ketersedian bahan 

pakan sampingan itu belum dimanfaatkan secara optimal 

oleh peternak. Pakan hijauan adalah semua bahan pakan 

yang berasal dari tanaman ataupun tumbuhan berupa 

daun-daunan, terkadang termasuk batang, ranting dan 

bunga (Nugroho, 2008).  

Pakan dari limbah pertanian diberikan pada ternak 

tanpa adanya usaha peningkatan kandungan gizi pakan. 

Padahal, tinggi-rendahnya kandungan gizi dalam pakan 

berpengaruh terhadap produktivitas ternak.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

56/Permentan/OT.140/10/2006  pakan yang baik untuk 

ternak kerbau terdiri dari pakan hijauan dan pakan 

konsentrat. Pakan hijauan dapat berasal dari rumput, 

leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang 

mempunyai kadar sera yang relatif tinggi dan kadar 

energi rendah. Kualitas pakan hijauan tergantung umur 

pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya zat toksik 

(beracun) dan antinutrisi. Pakan konsentrat yaitu pakan 

dengan kadar serat rendah dan kadar energi tinggi, tidak 

terkontaminasi mikroba, penyakit, stimulan 

pertumbuhan, hormon, bahan kimia, obat-obatan, 

mycotoxin melebihi tingkat yang dapat diterima oleh 

negara pengimpor, sedangkan air minum disediakan tidak 

terbatas (ad-libitum). Pada gambar pakan bisa dilihat 

dilampiran 6 b, sedangkan lahan persawahan bias dilihat 

di lampiran 6 c. 

Menurut Sudirman dan Imran (2006), beberapa 

pendekatan untuk meningkatkan mutu pakan limbah hasil 

pertanian antara lain melalui pengolahan limbah hasil 

pertanian, suplementasi pakan dan pemilihan limbah 

hasil pertanian. Mutu limbah pakan hasil pertanian 
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biasanya ditingkatkan melalui pengolahan terlebih dahulu 

sebelum diberikan kepada ternak, yang secara garis 

besarnya terdiri: 

1) Perlakuan fisik: pemotongan menjadi bagian 

kecil yang lebih kecil, penggilingan, 

pemanasan, perendaman, pengeringan atau 

penyinaran. 

2) Perlakuan kimia: dengan penambahan basa, 

asam dan oksidasi seperti penambahan NaOH, 

Ca(OH)2, ammonium hidroksida, gas klor dan 

sulfur dioksida. 

3) Kombinasi diantara ketiga perlakuan tersebut. 

Metode fisik yang terdiri dari pemotongan, 

pemanasan, penggilingan, pengeringan dan penyinaran 

diketahui tidak akan merubah nilai nutrisi suatu bahan 

pakan ternak. Oleh karena itu, teknik ini jarang dilakukan 

dalam penyediaan pakan ternak. Namun demikian 

metode pemanasan dan pengeringan dapat digunakan 

untuk mengurangi toksisitas suatu tanaman. Sementara 

itu, metode kimiawi yang terdiri dari penambahan asam, 

basa dan oksidasi juga bertujuan untuk meningkatkan 

mutu nutrisi pakan ternak (Doyle et al., 1986).  
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Fermentasi merupakan teknik perlakuan biologis 

untuk meningkatkan mutu nutrisi pakan ternak dengan 

menumbuhkan biostarter yang umumnya menggunakan 

Aspergillus niger. Perbaikan kualitas pakan melalui 

proses fermentasi terhadap jerami padi dengan 

menggunakan probion mampu meningkatkan kadar 

protein kasar sampai 20%, serta menurunkan kadar NDF 

(64%) dan ADF (66%) (Mahendri et al., 2005). 

Disamping itu konversi pakan menjadi lebih baik pada 

jerami padi fermentasi bila diikuti dengan penambahan 

urea (Utomo et al., 1988). 

 

4.7 Penanganan Kesehatan 

Di lokasi penelitian juga terdapat beberapa jenis 

penyakit yang sering menjangkiti kerbau, adapun 

penyakit- penyakit tersebut tersaji pada Tabel 8. 

Tabel 8. Macam Penyakit Ternak Kerbau di Lokasi Penelitian 

Kecamatan 
 

Tujuan Pemeliharaan Ternak 
Diare Gudik Kutu 

Karangploso  3 2 2 
Kromengan  1 0 4 
Pakisaji  2 0 0 
Sumber Pucung 3 0 5 
Total 9 2 11 
Prosentase (%) 40,9 9,1 50 
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Penyakit yang sering menyerang ternak kerbau 

adalah diare, gudik dan kutu. Penyakit yang paling sering 

terjadi adalah diare pada anak kerbau di bawah umur satu 

tahun. Peternak biasanya mengamati diare karena feses 

yang di keluarkan kerbau berbau bertekstur lumer serta 

tidak tuntas sehingga peternak di lokasi penelitian biasa 

memberikan penyembuhan dengan obat cacing dengan 

dosis yang ditambah. Kalau Gudik biasanya diobati 

dengan pemberian bensin pada bagian yang terkena 

gudik atau diberi obat betadine. Sedangkan kutu atau 

scabies peternak melakukan pencegahan dengan 

menyemprot tubuh ternak dengan baygon menjelang 

magrib dan malam menjelang tidur. 

Berdasarkan hasil penelitian Priadi dan Natalia 

(2005), beberapa agen bakteria penyebab diare telah 

dapat diisolasi yaitu Escherichia coli dan Clostridium 

perfringens. Toksin alfa dan beta Clostridium perfringens 

dapat dideteksi pada isi usus anak kerbau yang mati 

karena nekrotik enteritis. Enteroksemia merupakan faktor 

penting pada kematian anak kerbau. Ternak kerbau yang 

terserang cacingan menunjukkan tanda bulu-bulunya 

berdiri dan kusam, serta badannya kurus. Pengobatannya 
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dengan pemberian obat cacing seperti untuk manusia, 

sedangkan gudik biasanya diobati dengan pemberian 

bensin pada bagian yang terkena gudik atau diberi obat 

betadine. 

Pemberian obat-obatan dan suplemen pada ternak 

kerbau dilakukan pada saat kerbau dikandangkan. 

Pemberian obat berdasarkan kebutuhan ternak, yaitu jika 

ternak kerbau menunjukkan gejala sakit atau berpenyakit 

maka pemberian obat segera dilakukan. Penyuntikan 

dilakukan terhadap kerbau yang terserang penyakit 

maupun hanya sebagai penambah nafsu makan. Ternak 

kerbau di atas umur satu tahun jarang terkena penyakit.  

Hal ini kemungkinan dikarenakan ternak kerbau 

telah mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan 

pakan. Selama penelitian, penulis tidak menemukan 

ternak yang terserang penyakit di lokasi penelitian 

mungkin dikarenakan ternak kerbau dewasa daya tahan 

tubuh terhadap penyakit lebih besar sehingga sukar 

terkena penyakit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Lokasi di 4 kecamatan Kabupaten Malang 

memberikan pengaruh nyata terhadap BCS. Hasil 

Performan (pertambahan bobot badan, berat badan, 

kuantitas dan kualitas ternak) yang baik dikarenakan 

pemberian pakan dan lingkungan yang optimal. BCS 

yang dihasilkan dari 75 sampel kerbau yang dianalisis 

yaitu 22,73% mempunyai BCS 5, sebesar 63,64% 

mempunyai BCS 4 dan sebesar 13,64% mempunyai BCS 

3. 

 

5.2 SARAN 

Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Malang hendaknya lebih 

memperhatikan peternak kerbau di Kabupaten 

Malang sehingga mampu menyokong kebutuhan 
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daging nasional dan menyediakan produk daging 

yang variatif bagi masyarakat.  

2. Peternak diharapkan lebih memperhatikan 

manajemen pemeliharaan dan perlunya 

pencatatan produksi (recording) demi tercapainya 

usaha perbaikan perkembangbiakan populasi 

ternak kerbau.  

3. Perbaikan produktivitas dapat dilakukan dengan 

seleksi mutu genetik dengan melaksanakan 

seleksi pejantan. 
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Lampiran 1.Contoh Kartu Monitoring Performan Produksi 
 
K A R T U   M O N I T O R I N G  PENELITIAN 
Performan  Produksi : Struktur Populasi Setiap Peternak 
Lokasi         : Desa ---------- 
Kecamatan  :     
Kabupaten   : Malang 

Petugas/Pelaksana: 
------------------------------------- 
------------------------------------- 

Nama Peternak : --------Pendidikan peternak (tak Tamat SD/ SD/SMP/ SMA .......... 

Jumlah Kerbau  total:  ekor   

Jumlah Kerbau dewasa: 
Jantan    : ------------------ekor 
Betina  : ------------------- ekor 

Pejantan: ---------- 
ekor/BCS: 
Bunting ------------
ekor?BCS: 

Bukan pejantan: ------ 
ekor/BCS 
Tidak bunting : --------
ekor/BCS 

Jumlah Kerbau  Muda: lepas sapih Jantan ------------------
ekor/BCS: 

Betima ----------------ekor/BCS 

Jumlah Gudel/Kerbau Muda: (belum 
sapih)  

Jantan ------------------
ekor?BCS: 

Betina -----------------ekor/BCS 

Pemeliharaan : (pilih salah satu) Lepas  Kandang  (atau Kombinasi)  
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Lampiran 2. 

1. Hasil Anova Lokasi penelitian 

 

FK (Faktor Koreksi)   = 

 

= 

=  1112,7 

( )
66

271 2

( )
n

X ij

2

∑
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JKT (Jumlah Kuadrat Total)  = 

=   1135 –1112,7 

 =  22,3 

JKP (Jumlah Kuadrat Perlakuan)   

 

= 

 

= 

      
 

=  3,40 

JKE (Jumlah Kuadrat Error)  = JKT– JKP 

     =  22,26 – 3,40 

=  18,86 

• Analisis Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 
JK db KT F hit 5% 1% 

Perlakuan 3.40 3 1.133982 3.73* 2.75 4.11 

Galat 18.86 62 0.304123       

SS tot 22.26           

Keterangan: * nyata. 

( ) ( ) ( ) ( )
7,1112

26

113

5

20

12

50

23

88 2222

−+++

∑ − FKX ij
2

FK
n

X

n

X

n

X

k

n

i
ik

n

i
i

n

i
i

k

−+++
∑∑∑

=== 1

2

2

1

2
2

1

1

2
1 )(

......
)()(

21



64 

 

• Uji Lanjut BNT 

Penghitungan BNT ku. 

a) Membandingkan Avs D 
Hitung bnt 5% pembandingannya dengan 
rumus 
 

 
Taraf nyata (α) = 5% atau 0,05 dan db galat = 
62.  Dari table t-student diperoleh Db galat 
62=(0,3) bnt 5 %= 1,980  

BNT α= t(0,05 db galat) .����� ���� �
�	
 

=1,980 . �0.3	. 0,09
 
= 0,32 

A vs B Rata-rata 

BNT 5%= 0,32 rata2 perlakuan A 3,83 + 0,32= 4,15 
perlakuan B 4,00 nilai dibawah 4,15 diberi huruf sama, 

 

perlakuan Rata2 
A. Karang ploso 3,83 
B. Pakis aji 4,00 
C. Kromengan 4,17 
D. Sumber pucung 4,3 

BNT 5%  
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perlakuan Rata2 notasi 
A. Karang ploso 3,83* a 
B. Pakis aji 4,00* a 
C. Kromengan 4,17* ab 
D. Sumber pucung 4,35** b 

BNT 5% 0,32 
Keterangan: * Nyata, ** Sangat Nyata 

Dari rataan BCS yang terlihat adapun Lokasi yang 
terbaik berada di kecamatan sumber pucung. 

Lampiran 3. Ukuran Statistik vital kerbau lumpur 
betina umur pi 0, pi 1 dan pi 2 

No 

Identifikasi Ternak  

PB (cm) LD (cm) BB (kg) 

pi 0 pi 1 pi 2 pi 0 pi 1 pi 2 pi 0 pi 1 pi 2 

1 49 101 116 67.6 116 154 20.65 125.37 253.78 

2 47.5 106 112 65.1 114 132 18.57 127.08 180.02 

3 47.9 102 114 66.6 114 136 19.59 122.28 194.51 

4 48 98 113 65.8 109 133 19.17 107.41 184.39 

5 50.2 104 114 66.6 112 149 20.54 120.34 233.47 

6 49.7 99 112 67.3 111 143 20.76 112.52 211.28 

7 49 97 114 67 113 152 20.29 114.26 242.97 

8 48.1 102 112 66.5 114 146 19.62 122.28 220.23 

9 47.9 89 112 64.8 125 153 18.55 128.28 241.86 

10 49.2 92 115 65.8 118 148 19.65 118.177 232.37 
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Lampiran 4. Ukuran Statistik vital dan umur kerbau 

No 
Nama 

peternak 
kecamatan 

Identifikasi Ternak 

Sex PB LD BB Umur 

Jantan Betina (cm) (cm) (kg) (th) 

1 Subagyo Karangploso 
 

1 157 203 596.8462 5 

2 Joyo Karangploso 
 

1 146 210 593.9668 5 

3 Durohman Karangploso 1 
 

135 201 503.149 4 

4 Damawi Karangploso 
 

1 149 213 623.6145 5 

5 Kasdi Karangploso 
 

1 129 176 368.6258 3 

6 Kaprawi Karangploso 
 

1 160 212 663.3801 6 

7 Kamit Pakis aji 1 
 

126 171 339.8862 3 

8 Kamit Pakis aji 
 

1 131 212 543.1424 4 

9 karmin Sumberpucung 
 

1 115 201 428.6084 3 

10 karmin Sumberpucung 1 
 

116 216 499.2708 4 

11 karmin Sumberpucung 
 

1 133 231 654.706 5 

12 sodiq Sumberpucung 
 

1 146 214 616.8096 7 

13 sodiq Sumberpucung 
 

1 116 150 240.7749 3 

14 sai Karangploso 1 
 

129 162 312.3133 3 

15 joyo Karangploso 
 

1 114 186 363.8325 4 

16 durohman Karangploso 
 

1 116 154 253.7875 2 

17 suyadi Donomulyo 
 

1 112 186 357.4494 4 

18 suyadi Donomulyo 
 

1 144 217 625.5365 7 

19 kamit Sumberpucung 1 
 

130 202 489.3469 5 

20 kasdi Karangploso 
 

1 112 132 180.0266 2 

21 kaprawi Kromengan 
 

1 114 136 194.5151 2 

22 wariso Sumberpucung 
 

1 113 133 184.3964 2 

23 damawi Karangploso 
 

1 154 208 614.6362 6 

24 slamet Kromengan 
 

1 153 207 604.7875 6 
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25 damawi Karangploso 
 

1 101 116 125.3742 1 

26 kasdi Karangploso 
 

1 106 114 127.0827 1 

27 sugik Sumberpucung 
 

1 114 149 233.4792 2 

28 dolmo Sumberpucung 
 

1 112 143 211.2812 2 

29 dosol Kromengan 
 

1 102 114 122.2871 1 

30 duladi Sumberpucung 
 

1 98 109 107.4113 1 

31 kamit Sumberpucung 
 

1 104 112 120.3483 1 

32 atim Sumberpucung 
 

1 99 111 112.5257 1 

33 kadir Donomulyo 
 

1 97 113 114.2613 1 

34 katiran Donomulyo 
 

1 102 114 122.2871 1 

35 jarwiyono Donomulyo 
 

1 89 125 128.2864 1 

36 wergiman Donomulyo 
 

1 92 118 118.1742 1 

37 suyadi Donomulyo 
 

1 114 152 242.9756 2 

38 suyono Donomulyo 
 

1 112 146 220.2391 2 

39 sardi Donomulyo 
 

1 112 153 241.8642 2 

40 yetno Donomulyo 
 

1 115 148 232.3764 2 
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Lampiran 5. Data Hasil Survei di Lokasi Penelitian 

No. Kecamatan Desa Nama 
Peternak Pendidikan Total 

Kerbau 

1. 

Karang Ploso 

Kepuharjo Subagio SMP 5 

2. Kepuharjo Joyo SD 3 

3. Kepuharjo Sai 
Tidak tamat 

SD 
2 

4. Kepuharjo Durrohman SD 4 

5. Kepuharjo Damawi SD 5 

6. Kepuharjo Kasdi SMP 4 

7. Kepuharjo Kaprawi SMA 2 

8. 

Kromengan 

Slorock Daero SD 2 

9. Slorock Yuli SMA 2 

10. Slorock Duladi SD 3 

11. Slorock Slamet SD 2 

12. Slorock Dosoi SD 4 

13. 
Pakis Aji 

Bendo Kamit SD 3 

14. Bendo Atim SD 2 

15. 

Sumber 
Pucung 

Kebun Sari Jumain 
Tidak tamat 

SD 
5 

16. Kebun Sari Samsul 
Tidak tamat 

SD 
5 

17. Kebun Sari Darmaji 
Tidak tamat 

SD 
2 

18. Kebun Sari Samaji 
Tidak tamat 

SD 
4 

19. Kebun Sari Sunarto SD 3 

20. Kebun Sari Manan 
Tidak tamat 

SD 
4 

21. Kebun Sari Tunggu 
Tidak tamat 

SD 
5 

22. Kebun Sari Purwanto SD 4 

    
Total 75 
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