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RINGKASAN 

Kerbaumerupakansalahsatuhewankhas Asia yang 
banyakdimanfaatkantenaganyauntukpertanian, 
danjugasebagaisalahsatuhewanpentingdalamkebudayaansuku-
sukukhususnya di Indonesia. 
KabupatenBanyuwangimerupakandalamwilayahProvinsiJawa
Timur yang memilikipopulasikerbau yang cukuptinggi. 
Namun, 
tahunketahunpopulasikerbaucenderungterusmengalamipenuru
nan. 
Untukmeningkatkanpopulasikerbauperludiketahuiperformansr
eproduksidarikerbautersebut. 
Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuidinamikapopul
asiternakkerbaulumpur di KabupatenBanyuwangi.  
   Penelitianinidilaksanakan di 
tigakecamatan, yaitu: KecamatanGenteng, 
KecamatanSempudanKecamatanSrono. 
Lokasipenelitiandipilihmenggunakanmetodepurposive 
samplingdan data yang diperolehmenggunakansnowball 
sampling. Materipenelitian yang 
digunakanadalahpeternakkerbausebanyak 122 
peternakdengankepemilikan total 384 ekor, 
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darijumlahtersebutterdiridari 5 kelompokumuryaituPI1 

berumur 2-3 tahun, PI2 berumur 3-4 tahun, PI3 berumur 4-5 
tahun dan PI4 berumur lebih dari 5 tahun. Metode yang 
digunakanadalahsurvei. Variabel yang 
diamatidalampenelitianiniyaitumutasiternak, strukturpopulasi, 
efisiensireproduksi, output, servis per conception (S/C), 
conception rate (CR) dannatural increase (NI) 
padaternakkerbaulumpur di KabupatenBanyuwangi. 
    Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa performans reproduksi induk betina 
yaitu rata-rata calving interval adalah 16,39 ± 0,42 bulan, rata-
rata Anestrus Post Partum (APP) adalah 4,78 ± 0,39 bulan, 
rata-rata Servis Per Conception (S/C) adalah 1,3 ± 0,07 bulan, 
rata-rata Conception Rate (CR) adalah 70,26 ± 8,30 %, rata-
rata Days Open (DO) adalah 5,82 ± 0,35 bulan, mutasi masuk 
13,24% dan mutasi keluar 86,76%, outputsebesar 43,27% 
sertanilai natural increase (NI) sebesar 16,93%.  

Disimpulkanbahwadinamikapopulasiternakkerbaupa
datahun 2017 mengalamipenurunan, 
kondisiinidapatdiprediksidari data natural increase dan output 
yang nilaipersentasejauhberbeda. 
Disarankanuntukdilakukanpenelitianlebihlanjutuntukmengeta
huinilaidinamikapopulasidenganmenggunakan data NI 
danoutput di tahun–tahunberikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DYNAMIC POPULATION OF SWAMP BUFFALO 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the population 
dynamics of swamp buffalo in Banyuwangi Regency. This 
research was conducted in 3 subdistricts, Banyuwangi 
Regency. The research material used was 122 famers with a 
total number of 384 buffaloes. The total number of buffaloes, 
5 age groups consisting of 2-3 years (PI1), 3-4 years (PI2), 4-5 
years old (PI3), and > 5 years (PI4). The method used was 
survey. Variable observed in this study is reproduction 
performance which includes migration, structure of 
population, reproductive efficiency, output, service per 
conception (S/C), conception rate (CR) dannatural increase 
(NI). The results showed that the average value of calving 
interval was 16.39 ± 0.42 months, AnestrusPost Partum (APP) 
was 4.78 ± 0.39 months, Service Per Conception (S/C) was 
1.3 ± 0.07, Conception Rate (CR) was 70.26 ± 8.30%, Days 
Open (DO) was 5.82 ± 0.35 months, swamp buffalo output 
was 43,27% and the natural value of swamp buffalo in 
Banyuwangi Regency was 16,93%. It was concluded that the 
population dynamics of swamp buffalo in 2017 a much 
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different percentage based on NI and output values. It is 
recommended to do further research to find out the value of 
population dynamics using NI and output data in the 
following years. 

 
Keywords: structure of population, reproduction, population 
dynamics, output, natural increase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. LatarBelakang 
Keanekaragamanhayati yang 

sangatmelimpahmerupakankekayaan yang dimilikiolehnegara 
Indonesia. Kerbaumerupakansalahsatucontohkekayaanhayati 
yang bisadimanfaatkan. 
Kerbausangatberpotensiuntukdikembangkansebagaipenghasil
dagingselainitudapatdimanfaatkansebagaisumbertenagakerja. 
Kerbaupadabeberapadaerahmerupakansimbol status 
sosialdandigunakanuntukupacaraadat. Kerbau (Bubalus 
bubalis) adalah ternak ruminansia besar yang mempunyai 
potensi tinggi dalam penyediaan daging.  

ProvinsiJawaTimurmerupakansalahsatudaerah di 
Indonesia yang memilikipopulasiternakkerbau yang 
tertinggiyaitu 27.304 ekorpadatahun 2016 
(DinasPeternakanJawaTimur, 2017). Padatahun 2011 
KabupatenBanyuwangimemilikijumlahternakkerbausebanyak 
4.619 ekormengalamipenurunanjumlahpopulasi yang 
cukuptinggiyaitumenjadi 4.035 ekorpadatahun 2014 
(DinasPeternakanKabupatenBanyuwangi, 2014). 

Faktor yang 
mempengaruhipenurunanpopulasiternakkerbau di 
KabupatenBanyuwangidiantaranya, 
Manajemenpemeliharaanternak yang 
sebagianbesardilakukandengansistempemeliharaanekstensif. 
Sistempemeliharaantradisional yang ada di 
KabupatenBanyuwangicenderungmengandalkanpakan yang 
terdapat di 
ladangpenggembalaansehinggaberpengaruhterhadap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



monitoring produktivitasdariternakkerbau. 
Kurangnyabibitpenggantidalamsuatudaerah yang 
berdampakterhadapefektivitaspopulasidan proses 
terjadinyaperkawinan. 

Dinamikapopulasiternakadalahnaikturunnyajumlaht
ernakdalamsuatupopulasiternak. 
Penyebabnaikturunnyajumlahpopulasidipengaruhiolehkelahira
n, kematiandanmutasiternak. Kelahiran yang 
tinggisangatmempengaruhikomposisianakdanternakmuda, 
menentukankeberadaanbibitpenggantisehinggaberdampakbaik
terhadapkomposisiternakdewasa. 
Pertambahanpopulasitiaptahunmerupakanpenjabarandarikelah
irandankematian yang terjadi.  

Mengetahuidinamikapopulasiternakkerbaumerupaka
nlangkahuntukmencegahturunnyapopulasiternakkerbau. Hal 
berikutinimenjaditolakukurdalammeningkatkanpopulasiternak
kerbau yang mana 
dibutuhkanpengelolaandanpenangananternak yang baik, 
terutamaoutputternakdenganmemperhatikannilaipertambahan 
(natural increase), 
ternakpenggantidanbesarnyapotensikemampuanpenyediaanbib
it. 

Dari uraian di 
atasmakadilakukanpenelitiantentangdinamikapopulasiternakk
erbaulumpur (Bubalusbubalis) di KabupatenBanyuwangi. 
Denganadanyapenelitianinidiharapkandapatmenjadirujukandal
ampengembangandanpeningkatanpopulasiternakkerbau di 
KabupatenBanyuwangi. 

 
1.2. RumusanMasalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagaimanadinamikapopulasiternakkerbau di 
KabupatenBanyuwangi? 

1.3. Tujuan 
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuidinamikapop

ulasiternakkerbauditinjaudarinatural increasedanoutput 
ternakkerbau di KabupatenBanyuwangi. 

 
 
1.4. Manfaat 

Hasilpenelitianinidiharapkandapatdigunakansebagai
sumberinformasidalampengembangandanpeningkatanprodukti
vitasternakkerbau di KabupatenBanyuwangi. 

 
1.5. KerangkaPikir 

Kerbaulumpur (Bubalusbubalis) 
termasukdalamternakruminansiabesar yang 
mempunyaipotensidalampenyediaandaging. Jeniskerbau yang 
banyakdipelihara di 
KabupatenBanyuwangidipeliharasecaraekstensifdan semi 
intensif yang 
bersifattradisionaldanmemilikipotensiuntukdikembangkan. 
Peningkatanpotensiternakkerbaudapatdilakukandenganmempe
rbaikimanajemenpemeliharaansepertimenyediakanpakan yang 
berkualitas, sistemperkandangan, 
penyediaanbibitdanpeningkatanproduktivitas. 

Strukturpopulasiternakdigunakanuntukmengetahuip
erbandinganjumlahternak yang 
dipeliharaberdasarkanjeniskelamindanumur, 
dimanaumurternakterbagiatasdewasadanmuda. 
Strukturpopulasiternakperlu di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ketahuiuntukmenentukanjumlahpopulasidanpersentasebetinad
ewasaterhadappopulasi, 
persentasebetinadewasaberpengaruhpada angka kelahiran 
ghudel (Wello, 2003). Struktur populasi dalam satu wilayah 
sangat menentukan pertambahan populasi pada daerah 
tersebut. Struktur populasi tersebut juga sangat di pengaruhi 
oleh 
naikturunnyajumlahternakdalamsuatupopulasiternakitusendiri
yang di nyatakan melalui dinamika populasi. Keterkaitan 
antara dinamika populasi dengan struktur populasi 
dikarenakan struktur populasi mempengaruhi angka 
persebaran setiap daerah yang mana di peroleh melalui angka 
kelahiran, kematian, pemotongan, danekspor-importernak. 
Lajupopulasiternakruminansiadipengaruhiolehbeberapafaktor
pendukungsepertijumlahangkakelahiran, 
ketersediaanpakandanangkakematian. 
Penurunanpopulasiternakdisebabkanolehbeberapafaktor, 
antara lain rendahnyatingkatkelahiran, 
tingginyapemotongandantingkatkematiansertapengembanganl
ingkunganhidupternak yang 
semakinterdesakakibatkurangnyaladangpengembalaan. 
 Natural increase (NI) merupakan pertambahan 
populasi ternak pada suatu daerah yang disebabkan oleh 
pertambahan populasi dari anak yang dihasilkan, tanpa 
memandang sistem perkawinan induk (Wahyu, 2016). Tingkat 
kelahiran dan kematian berpengaruh terhadap nilai NI karena 
merupakan selisih antara tingkat kelahiran dan kematian. Nilai 
NI berpengaruh terhadap kemampuan wilayah dalam 
menyediakan ternak pengganti. Sisa ternak pengganti 
berpengaruh terhadap besarnya output. Output dan NI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berkaitan sangat penting dengan perkembangan populasi 
kerbau di Kabupaten Banyuwangi.  

Dinamikapopulasidipengaruhiolehtingkatkelahiran, 
kematian, pemotongan, danekspor-impor. 
Pertumbuhanpopulasisangattergantungdaripertambahanpopula
sidanpengeluaranternak (Poerwotodan Dania, 2006). 
Dinamikapopulasiternakkerbau di 
KabupatenBanyuwangiperluuntuk di 
ketahuidalamrangkamengamatinaikturunnyajumlahternakkerb
au di KabupatenBanyuwangi. KerangkaPikirPenelitiandapat 
di lihatpadaGambar 1 di bawahini;  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PopulasiKerbau di KabupatenBanyuwangi 

StrukturPopulasi 

o Jeniskelamin 
o KelompokUmur 
o Mortilitas 
o Reproduksi 

Mutasi 
(kepindahanternak) 

Natural increase 
merupakan 
pertambahan 
populasi ternak 
pada suatu daerah 
yang disebabkan 
oleh pertambahan 
populasi dari anak 
yang dihasilkan, 
tanpa memandang 
sistem perkawinan 
induk (Wahyu, 
2016). 

Dinamikapopulasidipe
ngaruhiolehtingkatkela
hiran, kematian, 
pemotongan, 
danekspor-impor. 
Pertumbuhanpopulasis
angattergantungdariper
tambahanpopulasidanp
engeluaranternak. 
(Poerwotodan Dania, 
2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar1.Kerangka Pikir 

1.6. Hipotesis 
Dinamikapopulasiternakkerbau di 

KabupatenBanyuwangidiprediksidengan data natural 
increasedanoutput. 

 

Natural increase 

Output 

DinamikaPopulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kerbau 
Ternakkerbaumerupakanhewanruminansia yang 

berkembang di 
banyakbagianduniadandidugaberasaldaridaerah India. Kerbau 
Asia terdiriatasdua sub spesiesyaitukerbau liar 
dankerbaudomestik. 
Kerbaudomestikterdiriatasduatipeyaitukerbaurawa (swamp 
buffalo) dankerbausungai (river buffalo) (Komariah, 
KartiarsodanLita, 2014). Taksonomi dari kerbau lumpur atau 
Bubalus bubalis carabanesis adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia   
Phylum  : Chordata  
Class  : Mammalia   
Subclass : Theria  
Order  : Artiodactyla  
Family : Bovidae    
Subfamily : Bovinae   
Genus  : Bubalus   
Spesies : Bubalus bubalis 

 Kerbau (Bubalusbubalis Linn) 
merupakanternakruminansiabesar yang 
mempunyaipotensitinggidalampenyediaandaging. 
Kerbauditinjaudarihabitatnya, digolongkandalamduatipe, 
yaitu: swamp bufallo danriverbufallo. Swamp buffalo 
(kerbaurawa) tipehabitatnyaadalah area daerahrawa yang 
tempatberkubangnya di lumpur, sedangkan river 
buffalo (kerbausungai) menetap di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



daerahbasahdanlebihsukaberenang di sungaiataukolam yang 
dasarnyakeras (Komariah,dkk., 2014). 

 Penampilanumumkerbaulumpuradalahpendekdange
muk, lingkar dada besar, penampakanbundar, kaki 
pendekdanlurus, tandukbesarmeyakinkan. 
Beratbadanuntukjantandewasaberkisar 500kg danbetina 
400kg. Tandukmelebar semi melingkar (menyabit), mendatar, 
mukadatarpadakelompok yang sama. Warnatubuhadalahabu-
abudenganbercakputihpadabagianpermukaanputihpadabagian
permukaanatasleher di atas brisket, 
warnakulitkebiruansampaikeabu-abuhitam, 
kadangkalaterdapatwarna albino. 

 
2.2. StrukturdanDinamikaPopulasi 

Strukturpopulasidalamsatuwilayahsangatmenentukan
pertimbanganpopulasidaerahitusendiri. 
Strukturpopulasimenunjukkanketidakseimbanganantarajantan
danbetinadanantaraumur. Struktur populasi dalam satu 
wilayah sangat menentukan pertambahan populasi daerah itu 
sendiri. Struktur populasi ternak kerbau menunjukkan ketidak 
seimbangan antara jantan dan betina dan antar umur 
Perbandingan jantan dan betina diusahakan 1:8 hingga 10 
ekor.  Dinamikapopulasidipengaruhiolehtingkatkelahiran, 
kematian, pemotongan, danekspor-impor. 
Pertumbuhanpopulasisangattergantungdaripertambahanpopula
sidanpengeluaranternak. 
Peningkatanpopulasiternakdapatdilakukandenganpeningkatan
produktivitasternaksertapengeluaranataupemotongandisesuaik
andenganpertumbuhanpopulasiternaktersebut (Poerwotodan 
Dania, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strukturpopulasimenunjukkanpengembangankerbau 
masa yang akandatang. 
Kondisiternakkerbaupadaumumnyatidakseimbangantarajantan
danbetina. Hal 
inipadaumumnyadisebabkanpemeliharaankerbaujantantidakm
enghasilkananakdankarakterkerbaujantanlebihagresifdaripada
kerbaubetina. Strukturpopulasijugamenggambarkansex ratio 
yang akanmempengaruhilajupeningkatanpopulasi, 
mengurangikasusinbreeadingdanmencegahpenggunaanpejanta
ninferior yang padaakhirakanmeningkatkanperformakerbau. 
Data 
strukturpopulasisangatpentinguntukmenganalisisdayatampung
ternak, pemasaran, program 
pemuliaandanstrategipengembangankerbau (Komariah, 2016). 
Kenaikan populasi kerbau di Kabupaten Poso disebabkan 
karena pengeluaran dan pemotongan ternak yang ditekan 
serendah mungkin, adanya kelahiran setiap tahunnya dan 
pemasukan ternak yang terjadi pada 2 tahun terakhir 
(Marsudi, Sulmiyati, Khaliq, Fahrodi, Said dan Rahmaniah, 
2017). 

 
2.3. Service per conception 

Service per conception (S/C) merupakan 
perhitungan jumlah perkawinan yang dibutuhkan oleh betina 
untuk mencapai bunting. Nilai S/C yang normal yaitu 1,6-2,0. 
Tingkat 
kesuburanseekorternakkerbaudapatdigambarkandaribanyakse
dikitnyaperkawinan yang 
dibutuhkanuntukmenghasilkansatukebuntingan. 
Semakinrendahnilaijumlahperkawinan per 
kebuntinganmakakesuburanternaksemakintinggi(Toelihere, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1985). Apabila nilai S/C semakin rendah maka semakin 
tinggi kesuburan seekor induk betina, sebaliknya apabila 
semakin tinggi nilainya maka semakin rendah kesuburannya. 
Kutsiyah, Kusmartono, dan Trinil (2003) menyatakan bahwa 
ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai S/C 
diantaranya kualitas semen yang digunakan, deteksi birahi, 
tingkat kemampuan inseminator, dan bobot hidup. Faktor lain 
yang mempengaruhi nilai S/C yaitu: kualitas semen di tingkat 
peternak, Kondisi resepien yang tidak baik karena faktor 
genetik atau faktor fisiologis dan kurang pakan (Body 
Condition Score), deteksi berahi yang tidak tepat dan 
kelalaian peternak, keterampilan inseminator (Ihsan, 2010). 
Nilai S/C yang normal berkisar antara 1,6 sampai 2,0 
(Affandy, Situmorang, Wijono, Prihandini dan Rasyid, 2003).  

Data mengenai S/C tidakdapatdiketahui, 
karenapenerapansistemperkawinanternakrespondendilokasipe
nelitianmasihmenerapkansistemkawinalam (bebasalami) 
dansistempemeliharaanternakkerbaumasihdengansistempelepa
san liar. Hal 
tersebutmempersulituntukmemperhitungkankapanternakterseb
utkawindanberapa kali 
ternakkerbaubetinakawinhinggaterjadinyasuatukebuntingan. 
(Samsuandi, Sari, dan Abdullah, 2016). 

 
2.4. Conception Rate 
 Rendahnya pencapaian S/C dan CR kemungkinan 
disebabkan keterlambatan peternak melaporkan kejadian 
birahi dan masalah penanganan semen di lapangan. 
Keterlambatan peternak melaporkan kejadian birahi mungkin 
disebabkan peternak belum mengetahui dengan pasti tanda-
tanda birahi ataupun kerbaunya sendiri tidak jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



memperlihatkan tanda-tanda birahi (Tambing, Toelihere, dan 
Yusuf, 2000). 
 
 

 
2.5. Mutasi Ternak    

 Mutasi adalah persentase ternak keluar dan ternak 
masuk parameter mutasi pada dasarnya merupakan persentase 
atau proporsi dari suatu komponen mutasi ternak terhadap 
stok awal. Komponen mutasi ternak terdiri dari stok awal, 
penjualan, pemotongan, kematian, pengurangan lain, 
pembelian, kelahiran atau penetasan, penambahan lain, stok 
akhir. Estimasi populasi ternak menunjukkan banyaknya 
jumlah ternak di suatu wilayah. Parameter (komponen) mutasi 
menunjukkan banyaknya jumlah (komponen) mutasi ternak di 
suatu wilayah terhadap populasi ternak di awal tahun (BPS. 
2017). 
 
2.6. Output dan Natural increase 

 Output suatu wilayah dapat dihitung berdasarkan 
produktivitas yang ada (Kusuma, Ngadiyonodan Sumadi. 
2017). Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa jumlah 
output di pengaruhi oleh natural increase (NI) sebab output 
dihitung berdasarkan selisih antara NI dengan kebutuhan 
ternak pengganti selama satu tahun. Putra, dkk (2015) 
menyatakan bahwa output dapat terdiri atas ternak afkir (tua) 
jantan dan betina, ternak muda sisa pengganti jantan maupun 
betina. 

 Estimasi output merupakan hasil penjumlahan sisa 
ternak pengganti (replacement stock) jantan dan betina serta 
tenak afkir jantan dan betina. Ketersediaan ternak pengganti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dipengaruhi oleh nilai NI yang dihitung dari silsilah antara 
persentase kelahiran dengan kematian. Output atau 
kemampuan suatu wilayah menghasilkan ternak, merupakan 
jumlah ternak muda sisa pengganti ditambah betina dewasa 
afkir (Kusuma, dkk. 2017). 

 Tujuanperhitungannilai NI 
(pertambahanpopulasisecaraalami) 
dilakukanuntukmengetahuinaikturunnyapopulasiternakdisuatu
wilayah (TatipikalawandanHehanussa, 2006). 
Dalammenentukanbesarkecilnyanilai NI 
adalahdiperlukansejumlah data ketersediaanbetinadewasa, 
tingkatkelahirandankematiandarisuatupopulasi. Nilai NI 
akanlebihbermaknaapabilatingkatkelahirantinggidiimbangiden
ganrendahnyatingkatkematian, 
danpenghitungandilakukansetiaptahun. Apabilanilai NI 
tinggimerupakangambaranbahwa di wilayah yang 
bersangkutanterdapatsejumlahbetinadewasa yang 
produktifsertapenanganandanpengelolaannyabaik. NI yang 
diperolehtahunpertamapengamatandapatsebagaibahanevaluasi
keberhasilanpengelolaanindukpadatahun-tahunmendatang 
(Budiarto, Hakim, Suyadi, NurgiartiningsihdanCiptadi, 2013). 
NI merupakanpertambahanpopulasiternakpadasuatudaerah 
yang disebabkanpertambahanpopulasidarianak yang 
dihasilkan (bukankarenamutasi), 
tanpamemandangsistemperkawinaninduk (Wahyu, 2016). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di tiga Kecamatan 
yaitu: Kecamatan Genteng, Kecamatan Srono dan Kecamatan 
Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 
Penelitian dilaksanakan pada 12 Juni 2017 sampai dengan 28 
Juli 2017. 

 
3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
122 peternak yang memiliki kerbau yang berjumlah 384 ekor. 
Data ternak yang diambil dari berbagai kelompok umur (PI0, 
PI1, PI2, PI3, PI4), dalam penentuan kelompok umur 
berdasarkan gigi seri permanen PI1 berarti pergantian 1 
pasang gigi permanen, PI2 berarti pergantian 2 pasang gigi 
permanen, PI3 berarti pergantian 3 pasang gigi permanen dan 
PI4 berarti pergantian 4 pasang gigi permanen. Murti (2002) 
kelompok umur kerbau dapat dilihat melalui susunan gigi seri 
yaitu PI1 berumur 2-3 tahun, PI2 berumur 3-4 tahun, PI3 

berumur 4-5 tahun dan PI4 berumur lebih dari 5 tahun. Ternak 
disebut PI2 apabila memiliki 2 pasang gigi seri permanen, PI3 
apabila memiliki 3 pasang gigi seri permanen dan P4 apabila 
memiliki 4 pasang gigi seri permanen. 

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode yang 
digunakandalampenelitianiniadalahsurveiyaitupengamatandila
kukansecaralangsungpadalokasipenelitian, 
pengamatanjugadilakukanpadaternakkerbau yang 
sedangdipeliharaolehpeternak. Pengambilan data primer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diperoleh dengan wawancara langsung dengan responden 
danpengamatanpadakerbau yang dimilikiserta berpedoman 
pada kuisioner yang telah disiapkan. Data sekunder diperoleh 
dengan mengambil data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kabupaten Banyuwangi sertakantor Kecamatan. Dasar 
pemilihan lokasi adalah purposive sampling diketahui oleh 
Sugiyono (2013) bahwa teknik pemilihan lokasi penelitian 
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria penentuan wilayah yang 
digunakan adalah dengan mempertimbangkan lokasi potensial 
pengembangan kerbau serta ketersediaan betina dewasa pada 
berbagai kelompok umur. Berdasarkan kriteria tersebut dapat 
ditentukan wilayah yang dapat mewakili populasi rendah, 
sedang dan tinggi.    
 Pengambilan data ternak menggunakan teknik 
snowball sampling yaitu suatu pendekatan untuk menemukan 
informan – informan kunci yang memiliki banyak informasi 
(Nurdiani, 2014). Peternak yang di wawancaradalam proses 
pengambilan data 
jugamerupakaninformanuntukmencaripeternak yang 
memilikikerbausebagairespondenselanjutnya. 

 
3.4. Tahapan Penelitian 

Tahapan Penelitian yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 

• Penentuan wilayah pengambilan sampel di 
Kabupaten Banyuwangi. 

• Penyusunan kuisioner (Lampiran 1) yang akan 
digunakan untuk pengumpulan data berdasarkan 
variabel yang akan diamati, kemudian dilakukan 
uji coba dan evaluasi sehingga mudah dipahami 
dan diterima masyarakat. 

• Perbaikan kuisioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Pengurusan perizinan penelitian di wilayah yang 
telah ditentukan di Kabupaten Banyuwangi. 

• Pengambilan dan pengumpulan data penelitian 
dengan metode survei menggunakan kuisioner 
yang telah dibuat. 

• Data yang diperoleh ditabulasi dan dilakukan 
analisis data.    
  

3.5. Variabel Penelitian 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu 

mutasi ternak, struktur populasi, efisiensi reproduksi, service 
per conception (S/C), conception rate (CR), natural increase 
(NI) dan output pada ternak kerbau di Kabupaten 
Banyuwangi. 

 
3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh di tabulasi kemudian dihitung 
persentase atau rata-rata, standar deviasinya dan koefisien 
keragaman yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif. 
Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara 
sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan 
variabel yang didapat dengan mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisis data tanpa membuat perbandingan dan 
hubungan antar variabel.     
     

a. Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa 
menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

NI (%) = Persentase kelahiran (%) – Persentase 
kematian (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Output = sisa replacement + ternak jantan dan betina 
afkir 
 

b. Yulyanto, Dkk (2014) menyatakan bahwa untuk 
mengetahui CR adalah: 
 
 
 

  

c. Perhitungan rata-rata, standar 
deviasidankoefisienkeragamandiketahuiolehSugiyono 
(2009) bahwamenggunakan perhitungan sebagai 
berikut: 

𝑋𝑋� =  
∑𝑋𝑋
𝑛𝑛

 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =  �
∑(𝑋𝑋 − 𝑋𝑋�)2

𝑛𝑛 − 1
 

Rumuskoefisienkeragaman: 

𝐾𝐾𝐾𝐾 =  
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑋𝑋�

 𝑥𝑥 100% 

 

 

 

Keterangan: 

CR =  
Jumlah betina yang bunting pada IB  

Jumlah semua betina yang di IB  
x 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



n = Banyaknya sampel 
X = Total sampel 
𝑋𝑋� = Rata-rata 
Sd = Standar deviasi 

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Kerbau lumpur adalah ternak ruminansia besar, 
berwarna abu-abu, ternak asli daerah panas dan 
lembap serta menyukai air 

2. Struktur populasi adalah porposi tahapan hidup 
ternak atas jantan, betina serta umur ternak. 

3. Natural increase adalah pertumbuhan populasi 
secara alami dilakukan untuk mengetahui naik 
turunnya populasi ternak di suatu wilayah.  

4. Service per conception adalah sebuah ukuran 
kesuburan indukan yang dikawinkan dan berhasil 
bunting. 

5. Conception rate adalah persentase ternak bunting 
(berdasarkan pada diagnosis kebuntingan lewat 
palpasi rektal) relatif terhadap jumlah ternak yang 
telah dikawinkan. 

6. Mutasi adalah persentase perpindahan ternak keluar 
dan ternak masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 
Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 

5.782,50 km2, terdiri dari 24 Kecamatan, 28 kelurahan, dan 
189 desa, 2.775 Rukun Warga (RW), dan 10.117 Rukun 
Tetangga (RT). Banyuwangi masih merupakan daerah 
kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk 
kawasan hutan lebih banyak dibandingkan kawasan-kawasan 
lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau 
sekitar 31,62 %; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 
11,44 %; perkebunan dengan luas 82.143,63 ha atau 14,21 %; 
sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman 
mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 %; sisanya 
digunakan untuk jalan dan sebagainya. Selain itu, Kabupaten 
Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, 
serta jumlah pulau 13 buah.Secara geografis Kabupaten 
Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Batas 
wilayah Kabupaten Banyuwangi sebelah utara adalah 
Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, 
sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat 
berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. 
Bedasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten 
Banyuwangi terletak di antara 70 43’ - 80 46’ Lintang Selatan 
dan 1130 53’ - 1140 38’ Bujur Timur.  Topografi 
wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan 
utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian 
selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat 
kemiringan rata-rata pada wilayah barat dan utara 400, dengan 
rata-rata curah hujan lebih tinggi dengan bagian wilayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lainnya. Daratan yang datar sebagian besar mempunyai 
kemiringan kurang dari 150, Dataran rendah yang terbentang 
luas dari selatan hingga utara dimana didalamnya tercatat 35 
DAS yang selau mengalir sepanjang tahun, sehingga 
disamping dapat mengairi hamparan sawah juga berpengaruh 
positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Rata-rata curah 
hujan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 mencapai 
81,45 mm dan rata-rata kelembapan sebesar 72 % (Anonim, 
2016). Pada tahun 2017 Kabupaten Banyuwangi memiliki 
suhu rata-rata sebesar 27,530C dengan suhu tertinggisebesar 
33,80 0C dan suhu terendah sebesar 19,20 0C (Anonimus, 
2018). 

 

Gambar1. Peta KabupatenBanyuwangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang 
memiliki jumlah populasi ternak kerbau paling tinggi adalah 
Kabupaten Banyuwangi. Tetapi populasi ternak kerbau 
tersebut mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2011 
bejumlah 4.619 ekor berkurang menjadi 4.035 ekor pada 
tahun 2014. Angka penurunan ini cukup signifikan, apabila 
laju penurunan ini tidak diturunkan akan menyebabkan 
punahnya ternak kerbau di wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu upaya dari 
pemerintah daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan 
populasi ternak kerbau di wilayahnya yang dianggap memiliki 
potensi yang cukup tinggi dalam pengembangan ternak 
kerbau tersebut.      
 Faktor lingkungan (unsur-unsur iklim) dapat 
mempengaruhi produktivitas ternak secara langsung maupun 
tidak langsung. Pengaruh tidak langsung lingkungan terhadap 
produktivitas ternak melalui tanaman pakan ternak, sedangkan 
pengaruh lingkungan secara langsung pada ternak berkaitan 
dengan pengaruh suhu lingkungan terhadap kerbau itu 
sendiri.Menurut Yurleni (2000) suhu optimum kerbau untuk 
hidup yaitu pada kisaran 15-25 0C dengan kelembapan 60 % - 
70 %. Tingginya suhu dan kelembapan pada lokasi penelitian 
menyebabkan kerbau lebih sering berkubang. Suhu dan 
kelembaban yang tinggi dapat menurunkan produktifitas dan 
mempengaruhi tingkah laku kerbau.   
 Suhu lingkungan mempengaruhi terhadap siklus 
reproduksi induk kerbau betina. Hal tersebut dikarenakan 
perubahan suhu di daerah tropis walaupun kecil akan 
menyebabkan kerbau mengalami stress akibat cekaman panas. 
Perubahan suhu baik secara signifikan maupun tidak, 
mempengaruhi efisiensi pakan, metabolisme tubuh serta 
siklus reproduksi dari kerbau yang dipelihara. Hal tersebut 
apabila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terhambatnya perkawinan serta gagalnya kebuntingan pada 
ternak kerbau. Selain itu, suhu serta lamanya siang hari secara 
tidak langsung mempengaruhi siklus reproduksi dari ternak 
yang dipelihara. Hal tersebut dikarenakan ternak yang ada di 
suatu wilayah berusaha untuk menyesuaikan dengan 
lingkungan sekitarnya baik dengan segera maupun secara 
bertahap. Akan tetapi, beberapa induk betina tidak dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan tidak 
terpengaruh oleh rangsangan dari luar yang umumnya 
menyebabkan terhambatnya munculnya musim kawin. 
Sebagai akibatnya, induk betina tersebut tidak pernah 
berproduksi pada lingkungan yang baru.   
 Salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang 
memiliki jumlah populasi kerbau paling tinggi adalah 
Kabupaten Banyuwangi. Tetapi populasi kerbau tersebut 
mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2011 
bejumlah 4.619 ekor berkurang menjadi 4.035 ekor pada 
tahun 2014 (Disnak Kab. Banyuwangi, 2014). Angka 
penurunan ini cukup signifikan, apabila laju penurunan ini 
tidak dihentikan akan menyebabkan punahnya ternak kerbau 
di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sebenarnya penurunan 
populasi dapat disebabkan oleh kondisi iklim dan lingkungan 
pemeliharaan ternak kerbau. Seperti luas lahan 
penggembalaan dan alih fungsi lahan pertanian menjadi salah 
satu penyebab terjadinya penurunan populasi ternak kerbau 
suatu wilayah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan selain 
digunakan sebagai lahan penyedia pakan ternak, lahan 
penggembalaan dan lahan pertanian digunakan sebagai tempat 
bereproduksi bagi ternak kerbau. Hal tersebut dapat terjadi 
dikarenakan saat digembalakan peluang terjadinya 
perkawinan antara pejantan dengan induk kerbau betina 
sangat besar dan keterlambatan perkawinan dapat 
diminimalkan. Potensi pengembangan peternakan khususnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kerbau di Kabupaten Banyuwangi relatif tinggi. Potensi 
tersebut terlihat dari tingginya populasi ternak kerbau pada 
wilayah sebelah timur Provinsi Jawa Timur. Peternak lokal 
yang sudah turun temurun memelihara ternak kerbau sehingga 
menyebabkan peternak tersebut terampil dalam memelihara 
ternak kerbau tersebut. Selain itu, ketersediaan lahan 
penggembalaan berupa sawah dan perkebunan pada beberapa 
kecamatan menjadi salah satu aspek yang mendukung 
pengembangan ternak kerbau. Hal tersebut dapat terjadi 
dikarenakan saat digembalakan peluang terjadinya 
perkawinan antara pejantan dengan induk kerbau betina 
sangat besar dan keterlambatan perkawinan dapat 
diminimalkan. Populasi kerbau di Kabupaten Banyuwangi 
dapat dilihat pada (Lampiran 2).  

4.2. Struktur Populasi      
Berdasarkanpenelitian yang telahdilakukan, 

diketahuistrukturpopulasiternakkerbaulumpurmeliputikerbauj
antan (mudadandewasa) sertakerbaubetina (mudadandewasa) 
dapatdilihatpadaTabel 1 Berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel1.Strukturpopulasikerbaulumpur di lokasipenelitian 

Komponen 
Muda 

(PI0, PI1) 

Dewasa 

(PI2, PI3, 
Jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PI4,PI5) 

Ekor % Ekor % Ekor % 

KerbauJantan 45 11,72 65 16,92 110 28,65 

KerbauBetina 89 23,17 185 48,17 274 71,35 

Jumlah 134 34,90 250 65,10 384 100 

 
Berdasarkan Tabel 1 Diketahui bahwa persentase 

populasi kerbau betina dewasa sebesar 48,17% dan kerbau 
betina muda sebesar 23,17%. Persentase populasi untuk 
kerbau jantan dewasa sebesar 16,92% dan kerbau jantan muda 
11,72%. Persentase betina dan jantan dewasa yaitu 1 : 3 yang 
berarti 1 ekor pejantan mampu melayani perkawinan dengan 3 
ekor betina. Rasio tersebut didapatkan dari hasil perbandingan 
jumlah jantan dengan betina dewasa. MenurutDeptan (2008) 
perbandinganjantandanbetinadiusahakan1 : 8-10 ekor. 
Kerbaujantan 1 ekordengankualitasgenetik yang 
baikdikawinkandengan 8-10 
ekorindukkerbaudapatmemperbaikiperformaproduktivitastern
akkerbau. Rasio jantan dan betina yang dimiliki harus sesuai 
agar dapat mendapatkan tingkat keberhasilan perkawinan 
yang baik dan efisien. Salah satu kemudahan dalam 
menganalisis struktur populasi adalah dengan pengelompokan 
sesuai umur ternak. Komposisi ternak berdasarkan kelompok 
umur dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.   
  
Tabel2. Komposisiternakberdasarkankelompokumur (%) 

Umur PI0 PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 
Jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jantan Ekor 30 15 19 21 19 6 110 

Persentase (%) 7,81 3,90 4,94 6,03 4,94 1,56 28,6 

Betina Ekor 42 47 38 25 70 52 274 

Persentase (%) 10,93 12,23 9,89 6,51 18,23 13,54 71,4 

Ket: PI =Permanent insisivie   
      

Berdasarkan Tabel 2 Diketahui komposisi ternak 
jantan tertinggi pada PI0 (umur 1-2 tahun) dengan persentase 
7,81%, sedangkan komposisi ternak jantan terendah pada PI5 
( umur >5 tahun) dengan persentase1,56%. Pada ternak betina 
komposisi tertinggi pada PI4 (umur >5 tahun) dengan 
persentase 18,23%, sedangkan komposisi terendah pada PI3 
(umur 4-5 tahun) dengan persentase 6,51%. Ternak muda 
yang digunakan sebagai pengganti betina dewasa tidak 
produktif perlu diberi penanganan khusus untuk 
mengoptimalkan angka kelahiran. Komposisi betina dewasa 
yang dikategorikan berdasarkan kelompok umur perlu 
diketahui untuk mempermudah menentukan betina dewasa 
yang produktif maupun tidak produktif. Betina produktif perlu 
dipertahankan agar dapat menghasilkan keturunan dan 
menjaga populasi di suatu wilayah sehingga dapat 
meningkatkan nilai natural increase (NI) maka diketahui oleh 
Budiarto, dkk (2013) 
bahwaDalammenentukanbesarkecilnyanilaiNIadalahdiperluka
nsejumlah data ketersediaanbetinadewasa, 
tingkatkelahirandankematiandarisuatupopulasi. NilaiNI 
lebihbermaknaapabilatingkatkelahirantinggidiimbangidenganr
endahnyatingkatkematian, 
danpenghitungandilakukansetiaptahun. Apabilanilai NI 
tinggimerupakangambaranbahwa di wilayah yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bersangkutanterdapatsejumlahbetinadewasa yang 
produktifsertapenanganandanpengelolaannyabaik. NI yang 
diperolehtahunpertamapengamatandapatsebagaibahanevaluasi
keberhasilanpengelolaanindukpadatahun-tahunmendatang. 
Wahyu (2016) menyatakanbahwaNI 
harusdiambiluntukcadanganternakpenggantidansisanyadapatdi
keluarkantanpamengganggupopulasiternak di wilayahtersebut. 
NI merupakanpertambahanpopulasiternakpadasuatudaerah 
yang disebabkanpertambahanpopulasidarianak yang 
dihasilkan (bukankarenamutasi), 
tanpamemandangsistemperkawinaninduk. 

 
4.3. Penampilan Reproduksi 
  Berdasarkan hasil penelitian diketahui penampilan 
reproduksi kerbau seperti pada Tabel 3 

 

 

 

 

 

Tabel3. Data rata-rata performansreproduksi di tiapumur 

Uraian Rata-Rata 

Umur Pertama Kawin (Bulan) 29,96 ± 0,06 

Lama Bunting (Bulan) 10,57 ± 0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umur pertama Beranak (Bulan)  41,82 ± 0,22 

Umur Sapih (Bulan) 8,24 ± 0,53 

Jarak Beranak (Bulan) 16,39 ± 0,42 

APP (Bulan) 4,78 ± 0,39 

S/C (Kali) 1,3  ± 0,07 

CR (%) 70,26 ± 8,30 

DO (Bulan) 5,82 ± 0,35 

     
 Penentuan keberhasilan usaha peternakan kerbau 
dapat dilihat dari karakteristik reproduksi dari kerbau yang 
dipelihara. Penampilan reproduksi suatu ternak dapat diukur 
dengan parameter, diantaranya adalah Service per Conception, 
Days Open  atau lama kosong, jarak beranak, dan  Conception 
Rate. Selain itu, umur pertama kawin, umur pertama beranak 
serta umur sapih juga mempengaruhi performans reproduksi 
kerbau betina tersebut. Efisiensi reproduksi kerbau betina 
dikatakan baik apabila dalam 1 tahun kerbau betina yang 
dipelihara mampu menghasilkan gudhel. Hafez (2000) 
menyebutkan bahwa efisiensi reproduksi adalah penggunaan 
secara maksimum kapasitas reproduksi. Performans 
reproduksi pada tiap umur ternak dapat berbeda-beda 
dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya genetik, jenis 
kelamin, pakan, iklim, cuaca dan lain sebagainya. 
   Peningkatkan nilai efisiensi 
reproduksi dapat dilakukan dengan cara memperbaiki 
manajemen pemeliharaan secara keseluruhan, termasuk 
pencatatan perkawinan, pendeteksian birahi dengan tepat, 
perbaikan kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan, 
sanitasi yang baik serta menjaga kesehata ternak yang 
dipelihara. Salah satu tolok ukur meningkatnya efisiensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



reproduksi pada induk betina adalah meningkatnya angka 
kelahiran gudhel yang sangat dipengaruhi oleh tingkat 
kesuburan induk betina dan kesuburan pejantan dalam suatu 
perkawinan. Perkawinan dikatakan efisien apabila pejantan 
cukup satu kali mengawini betina sampai memperoleh satu 
kebuntingan atau yang biasa disebut service per conception. 
Semakin tinggi nilai S/C maka semakin tidak efisien 
perkawinan yang dilakukan.   
 Berdasarkan Tabel 3 rata rata lama APP kerbau 
betina di lokasi penelitian adalah 4,78 ± 0,39 dan DO 5,82 ± 
0,35 bulan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa rataan 
DO dan APP yang nyata terhadap rata-rata penampilan 
reproduksi ternak kerbau betina di lokasi penelitian. 

4.3.1. Umur Pertama Kawin 
Berdasarkan hasil penelitian, rata rata ternak kerbau 

pertama kali kawin pada umur 29,96 ± 0,06 bulan, ini 
disebabkan oleh kondisi pemeliharan ternak yang sulit untuk 
dilakukan pengamatan tanda tanda birahi serta kondisi ternak 
ternak kerbau yang memiliki sifat birahi tenang. Rukmana 
(2017) menyatakan bahwa kerbau merupakan ternak yang 
tergolong lambat dalam mencapai dewasa kelamin. Selain itu 
karena ternak kerbau bersifat birahi tenang (silent heat) maka 
sulit untuk mendeteksi ternak betina yang birahi (estrus) 
karena tidak menunjukan tanda tanda birahi. 

4.3.2. Umur Pertama Beranak 
Berdasarkan hasil pengamatan, rata rata umur 

pertama beranak adalah 41,82 ± 0,22 bulan. Umur pertama 
beranak induk betina sangat berkaitan erat dengan umur 
pertama kawin dan lama bunting induk betina. Apabila induk 
betina tidak segera dikawinkan saat birahimaka dapat 
mempengaruhi siklus beranak pada periode berikutnya bahkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dimungkinkan induk betina tersebut mengalami kesulitan 
dalam beranak. Usaha perkawinan yang tidak memperhatikan 
musim kawin mengakibatkan berkurangnya tingkat 
keberhasilan dari kelahiran ternak. Hal tersebut karena musim 
kawin sangat berhubungan erat dengan musim beranak. Oleh 
karena itu, diperlukan adanya suatu usaha untuk memperbaiki 
tatalaksana perkawinan sehingga dapat mengurangi terjadinya 
kegagalan yang menurunkan performans reproduksi ternak 
kerbau yang dipelihara. Chantalakhana (1981) menyatakan 
bahwa umur beranak pertama di Indoonesia berkisar 3,5-4,7 
tahun. 

4.3.3. Anestrus Post Partum (APP) 
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui rata rata 

lama anestrus post partum (APP) kerbau adalah 4,78 ± 0,39 
bulan. Angka ini tergolong tinggi dibandingkan dengan 
pernyataan Desinawati dan Isnaini (2010) yang menyatakan 
bahwa lama APP pada ternak umumnya berlangsung selama 2 
bulan dikarenakan ternak betina pasca melahirkan mengalami 
involusi uterus dimana memerlukan waktu sekitar 45 hari. 
Semakin lama masa Anestrus, maka semakin rendah fertilitas 
dan efisiensi reproduksi dari ternak tersebut. Ada beberapa 
faktor yang dapat mempengaruhi anestrus yaitu umur, 
kebuntingan, periode laktasi, pakan, musim, lingkungan, serta 
penyakit kronis. Pohan dan Talib (2010) menyatakan bahwa 
kegagalan birahi atau anestrus pada ternak kerbau merupakan 
gejala utama dari banyak faktor lain yang mempengaruhi 
siklus birahi. Ditinjau dari kondisi pakan yang buruk, 
khususnya yang terjadi pada sistem pemeliharaan 
penggembalaan atau ekstensif yang kekurangan pakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.4. Days Open (DO) 
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa rata 

rata lama masa kosong (days open) adalah 5,82 ± 0,35 bulan. 
Kondisi dilokasi pengamatan memiliki hasil yang di peroleh 
sangat tinggi dibandingkan pernyataan Izquierdo, dkk (2008) 
bahwa lama masa kosong yang ideal adalah kisaran 90-120 
hari. Masa kosong merupakan jarak waktu antara induk betina 
beranak sampai dikawinkan kembali dan terjadi kebuntingan. 
Semakin lama masa kosong mempengaruhi efisiensi 
reproduksi dari induk betina tersebut. Hal tersebut 
dikarenakan dengan lamanya masa kosong menimbulkan 
bertambahnya waktu jarak beranak dari induk betina. 
Yulyanto Dkk (2014) menyatakan bahwa days open (DO) 
merupakan selang waktu sejak indukan beranak sampai 
dikawinkan kembali dan terjadi kebuntingan. Masa kosong 
akan berpengaruh terhadap keberhasilan breeding dan selang 
beranak. Selain itu, lamanya jarak beranak juga dipengaruhi 
oleh lamanya kebuntingan. 

4.3.5. Jarak Beranak 
Berdasarkan hasil pengamatan, rata rata lama jarak 

beranak pada kerbau betina adalah 16,39 ± 0,42 bulan. Hasil 
yang diperoleh sesuai dengan pernyataan Chatalakna (1981) 
bahwa jarak beranak kerbau di Indonesia adalah 370-670 
hari.Jarak beranak dipengaruhi oleh waktu munculnya 
kembali birahi induk betina setelah melahirkan dan lama 
bunting. Semakin lama munculnya birahi menyebabkan 
semakin lama pula jarak beranak induk betina. Lendhanie 
(2005) menyatakan bahwa panjang calving interval sangat 
bervariasi pada kerbau rawa bergantung kepada semua 
karakteristik reproduksi. Pemeliharaan ternak dapat disebut 
berhasil berkaitan dengan reproduksi tercermin dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kemampuan untuk menghasilkan anak dalam periode tertentu.
  

4.3.6. Service per Conception (S/C) 
Berdasarkan hasil penelitian, rata rata besaran S/C 

adalah 1,3 ± 0,07. Hasil penelitian penampilan reproduksi 
induk kerbau betina menunjukan hasil yang baik. Affandy dkk 
(2003) menyatakan bahwa nilai S/C yang normal berkisar 
antara 1,6 sampai 2,0. Semakin rendah nilai S/C suatu induk 
maka semakin tinggi tingkat fertilitasnya begitu juga 
sebaliknya semakin tinggi nilai S/C maka semakin rendah 
nilai fertilitasnya.   Banyak faktor yang 
mempengaruhi tinggi rendahnya nilai S/C pada ternak 
ruminansia. Faktor-faktor tersebut seperti sistem perkawinan, 
manajemen pemeliharaan dan gangguan reproduksi pada 
ternak yang dipelihara. Sistem kawin alam biasanya 
menghasilkan nilai S/C yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan 
pada proses kawin alam ternak yang dipelihara tidak 
memerlukan proses perkawinan berulang. Tinggi rendahnya 
nilai S/C menjadi salah satu faktor penentu efisien atau 
tidaknya reproduksi induk betina. Peternak dapat menjadikan 
nilai S/C sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 
seleksi terhadap ternak yang dipelihara diketahui oleh 
Sulaksono, Suharyati dan Santosa (2012) bahwa semakin 
rendah nilai S/C maka semakin efisien sistem perkawinan. 

4.3.7. Conception Rate (CR) 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan rata-rata 

persentase conception rate adalah sebesar 70,26 ± 8,30. Hasil 
ini menunjukan bahwa nilai CR di lokasi penelitian sangat 
baik diketahui oleh Toilehere (1993) bahwa CR terbaik 
mencapai 60-70%, sedangkan untuk ukuran Indonesia dengan 
mempertimbangkan kondisi alam, manajemen dan distribusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ternak yang menyebar sudah dianggap baik jika nilai CR 
mencapai 45-50 %. 

4.4. Mutasi Ternak 
Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian, angka 

persentase ternak keluar dan ternak masuk, parameter mutasi 
pada dasarnya merupakan persentase atau proporsi dari suatu 
komponen mutasi ternak terhadap stok awal. Komponen 
mutasi ternak terdiri dari stok awal, penjualan, pemotongan, 
kematian, pengurangan lain, pembelian, kelahiran atau 
penetasan, penambahan lain, stok akhir. Estimasi populasi 
ternak menunjukkan banyaknya jumlah ternak di suatu 
wilayah. Parameter (komponen) mutasi menunjukkan 
banyaknya jumlah (komponen) mutasi ternak di suatu wilayah 
terhadap populasi ternak di awal tahun (BPS., 2017). Data 
mutasi ternak kerbau di Kabupaten Banyuwangi dapat di lihat 
pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel4. Mutasi Ternak MasukdanKeluar(%) 

Uraian 
JantanMuda JantanDewasa BetinaMuda BetinaDewasa Jumlah 

Ekor % Ekor % Ekor % Ekor % Ekor % 

MutasiMasuk 2 2,94 1 1,47 5 7,35 1 1,47 9 13,24 

MutasiKeluar 11 16,17 24 35,29 11 16,17 13 19,11 59 86,76 

Jumlah 13 19,11 25 36,76 16 23,52 14 20,58 68 100 

 
Data dari Tabel 4 menunjukkan ternak masuk untuk 

jantan muda sebesar 2,94%, jantan dewasa sebesar 1,47% dan 
betina muda sebesar 7,35%, betina dewasa sebesar 1,47%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sedangkan ternak keluar untuk jantan muda sebesar 16,17%, 
jantan dewasa sebesar 35,29% dan betina muda sebesar 
16,17%, betina dewasa sebesar 19,11%. Total ternak masuk 
sebesar 13,24% dan total ternak keluar sebesar 86,76%. 
Persentase ternak keluar yang tinggi pada Tabel 4 memiliki 
pengertian bahwasanya Kabupaten Banyuwangi adalah 
penghasil ternak kerbau diketahui oleh Putra, dkk (2017) 
bahwa apabila persentase ternak yang keluar lebih tinggi 
dibandingkan persentase ternak yang masuk, berarti wilayah 
tersebut merupakan penghasil ternak kerbau. 

 
4.5. Natural Increase dan Output Kerbau 

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian, angka 
natural increase kerbau lumpur dapat dilihat pada Tabel 5 
Berikut. 

 

Tabel5. Komponenuntukmenghitungnatural increase 

Keterangan Jumlah 
(ekor) 

Persentase 
(%) 

Betina Dewasa Terhadap 
Populasi 

Jumlah Kelahiran 

185 

73 

48,17 

19,01 

Jumlah Kematian 8 3,04 

Natural Increase  65 16,93 

 Berdasarkan data pada Tabel 5 diatas menunjukkan 
bahwa nilai NI kerbau lumpur di Kabupaten Banyuwangi 
sebesar 16,93%, nilai NI yang diperoleh dari lokasi penelitian 
dapat di simpulkan bahwa tingginya angka tersebut di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebabkan oleh betina dewasa yang mendominasi pada lokasi 
penelitian. Nilai NI meningkat apabila dapat mempertahankan 
betina produktif dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat 
meningkatkan tingkat kelahiran serta menekan tingkat 
kematian pada kerbau. Persentase kerbau betina dewasa pada 
lokasi penelitian 48,17 % yang didapatkan dari perbandingan 
antara jumlah betina dewasa dengan jumlah sampel populasi. 
Nilai NI tersebut dikategorikan sedang karena dalam rentang 
nilai NI antara 15,01-30,00%. Hal ini sesuai dengan Putra, 
Sarbini dan Afriani (2017) yang menyatakan bahwa rentang 
nilai NI antara 0,00-45,90% dengan rentang nilai NI untuk 
masing masing kelas yaitu rendah dengan rentang nilai 
sebesar 0,00-15,00%, sedang dengan rentang nilai sebesar 
15,01-30,00%, dan tinggi dengan rentang nilai sebesar 30,01-
45,90%.        
    Hardjosubroto (1994) 
menyatakan bahwa jumlah output di pengaruhi oleh NI, sebab 
output dihitung berdasarkan selisih antara NI dengan 
kebutuhan ternak pengganti selama satu tahun. Output 
merupakan potensi wilayah dalam mengeluarkan ternak sisa 
pengganti dan ternak afkir. Secara rinci komposisi output 
ternak kerbau dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel6. Outputternakkerbau 

No Uraian Persentase 
1 Natural increase 

 
 

a. Jantan 7,11 

 
b. Betina 9,81 

2 Ternak Pengganti  

 
a. Jantan 4,94 

 
b. Betina 9,89 

3 Komposisi Output  

 
a. Sisa ternak muda (jantan dan betina) 28,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. ternak yang paling tua (jantan dan 
betina) 15,10 

 
Total output 43,27 
 
Data dariTabel 6 menunjukkan NI untuk jantan 

sebesar 7,11% dan betina 9,81%, sedangkan kebutuhan ternak 
pengganti untuk jantan sebesar 4,94%, sedangkan persentase 
ternak betina yang digunakan sebagai ternak pengganti 
sebesar 9,89%. Komposisioutputternakkerbau yang diperoleh 
di 
KabupatenBanyuwangiterdiridarisisaternakmudajantandanbeti
nasebesar 28,17% sertaternak yang paling 
tuajantanmaupunbetinasebesar 15,10%, dengandemikian total 
outputkerbau di KabupatenBanyuwangisebesar 43,27%. 
Output ternak kerbau di Kabupaten Banyuwangi memiliki 
ditambahkan oleh Putra, dkk (2015) bahwa output dapat 
terdiri atas ternak afkir (tua) jantan dan betina, ternak muda 
sisa pengganti jantan maupun betina. 

 
4.6. DinamikaPopulasi  
 Dinamikapopulasiadalahnaikturunnyapopulasiyang 
dipengaruhiolehtingkatkelahiran, kematiandanpemotongan. 
Dinamikapopulasidiketahuiberdasarkan data populasiternak, 
sedangkanoutput di 
hitungberdasarkanpenampilanreproduksiternaksetahunterakhir
. Hal 
inimenggambarkanbahwapenampilanreproduksiternaksetahun
terakhir, 
merupakanrepresentasipenampilanreproduksiternakselamabeb
erapatahunterakhir. 
Sehinggapenampilanreproduksiternaksatutahunterakhirdapatdi
jadikandasarkoefisienteknisdalammengestimasiperkembangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



outputpopulasiternakbeberapatahunkedepan. 
Dinamikapopulasiternakmerupakanrefleksidaripenampilanrep
roduksiternak. 
Semakinbaikpenampilanreproduksiternakmakasemakinmemp
ercepatpeningkatanpopulasiternak yang 
berasaldaripertambahanternaksecaraalami (NI). 
Analisisdinamikapopulasiternakpadasuatuwilayah di 
dukungdenganperhitungannilaiNI danoutputpopulasiternak. 
Hal 
tersebutbergunasebagaiacuandalammenentukanjumlahpengelu
aranternakdariwilayahtersebut agar 
tidakterjadipengurasanpopulasi.   
 Berdasarkanhasildaripenelitianmakadapatdiketahuiba
hwapersentaseNIdanoutput ternakkerbaumemilikinilai yang 
jauhberbedayakni 16,93% dan 43,27%, 
hasiliniberdampakkepadapopulasiternak yang 
tidakseimbangantarapertambahanmaupunpengeluaran di tahun 
2017. Tetapi, populasiternakakanmengalamipenurunan di 
tahunberikutnyajikapersentaseNI menurundanoutput 
meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Berdasarkanhasilpenelitian yang 

telahdilakukandapatdisimpulkanbahwadinamikapopulasiterna
kkerbaupadatahun 2017 mengalamipenurunan, 
kondisiinidapatdiprediksidari data natural increase dan output 
yang nilaipersentasejauhberbeda. 

 
5.2. Saran 

Berdasarkanhasildinamikapopulasidiatas, 
makadisarankanuntukdilakukanpenelitianlebihlanjutuntukmen
getahuidinamikapopulasidenganmenggunakan data natural 
increasedanoutput di tahun-tahunberikutnya. 
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