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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerbau (Buballus buballis) merupakan salah satu ternak 

ruminansia besar yang telah lama dikenal oleh masyarakat 

Indonesia yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat 

serta perekonomian dan upaya memantapkan ketahanan pangan, 

seperti jenis kerbau lumpur. Kerbau lumpur jenis ternak lokal 

yang hidup pada daerah yang lembab, khususnya di daerah yang 

beriklim tropis. Kerbau lumpur sangat menyukai air dan 

berpotensi untuk dikembangkan di pedesaan (Gunawan dan 

Romjali, 2009). Kerbau lumpur hidup di daerah tanah berlumpur 

atau berawa-rawa, kesukaan kerbau rawa adalah berkubang, dan 

bobot badannya yang relatif besar sehingga memungkinkan 

untuk dikembangkan sebagai ternak penghasil daging yang baik 

(Lita, 2009). Salah satu daerah yang memiliki potensi 

pengembangan usaha peternakan kerbau lumpur adalah Jawa 

Timur.  

Populasi kerbau di Jawa Timur dapat dikategorikan 

mempunyai populasi yang cukup tinggi yaitu dengan jumlah 

27.304 ekor pada tahun 2016 (Ditjenpkh, 2017). Kabupaten 

Ngawi merupakan daerah potensial untuk pengembangan ternak 

kerbau lumpur dan memiliki populasi kerbau cukup tinggi di 

wilayah Jawa Timur dengan jumlah populasi sebanyak 1108 

ekor di tahun 2016 yang mengalami penurunan jumlah populasi 

setiap tahunnya (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2016). 

Faktor yang menyebabkan penurunan populasi ternak kerbau di 

Indonesia adalah rendahnya tingkat reproduksi kerbau, dan 

teknik serta metode praktek peternakan di Indonesia yang tidak 
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mendukung pengembangan ternak kerbau merupakan faktor-

faktor yang menyebabkan populasi ternak kerbau tidak 

berkembang dengan baik (Suhubdy, 2005). 

Populasi kerbau tertinggi pada kabupaten Ngawi terletak di 

Kecamatan Widodaren, Mantingan, dan Kendal. Usaha 

peternakan kerbau lumpur dari masyarakat Kabupaten Ngawi 

masih bersifat tradisional yang tanpa memperhatikan 

manajemen pemeliharaan dan produktifitas yang baik, sehingga 

mengalami penurunan populasi setiap tahunnya dan perlu upaya 

pengembangan agar populasinya tetap stabil. Menurut Dinas 

Peternakan Kutai Kartanegara, (2008) dalam Maria Lita (2009) 

penurunan populasi kerbau disebabkan oleh tingginya 

pengeluaran sedangkan pemasukan ternak kerbau hanya sedikit. 

Usaha peningkatan populasi ternak kerbau di kabupaten 

Ngawi dapat dilakukan perbaikan mutu genetik. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik kerbau 

di kabupaten Ngawi adalah melalui seleksi. Metode seleksi yang 

bisa digunakan yaitu seleksi berdasarkan sifat kualitatif kerbau 

meliputi warna tubuh, bibir, kaki bawah, rambut ekor, tanduk, 

warna nyimpang dan lingkar mata. Metode seleksi ini juga perlu 

didukung dengan data-data sekunder seperti performan dan 

penampilan karakteristik kerbau agar memudahkan seleksi 

kerbau lumpur sebagai sumber daya genetic yang dapat 

dikembangkan untuk tercapainya swasembada daging. 

Pengembangan kerbau sangat diperlukan peningkatan 

pengetahuan peternak. Pengetahuan tersebut dapat berupa 

pengetahuan tentang karakteristik pada kerbau. Berdasarkan 

pemikiran inilah perlu dilakukan penelitian tentang karakteristik 

kerbau lumpur yang salah satunya berdasarkan sifat kualitatif 
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sehingga nantinya didapatkan suatu pengetahuan baru. 

Pengetahuan tersebut juga dapat memberikan informasi kerbau 

lumpur sebagai sumberdaya genetik (plasma nutfah) yang dapat 

dikembangkan untuk mendukung program swasembada daging 

secara nasional dengan tetap menjaga kemurnian dan 

kelestariannya. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana variasi karakter fenotipik kulitatif kerbau lumpur 

di wilayah Kabupaten Ngawi yang meliputi warna tubuh, 

bibir, kaki bawah, rambut ekor, tanduk, warna nyimpang, 

lingkar mata, chevron, dan bentuk teracak yang ada di 

beberapa wilayah Kabupaten Ngawi. 

2. Bagaimana tingkat similaritas fenotip kerbau lumpur yang 

meliputi warna tubuh, bibir, kaki bawah, rambut ekor, 

tanduk, warna nyimpang, lingkar mata, chevron, dan bentuk 

teracak yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Ngawi. 

 

1. 3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui karakteristik fenotipik berdasarkan sifat 

kualitatif kerbau lumpur yang ada di beberapa Kecamatan 

Kabupaten Ngawi. 

2. Untuk mengetahui tingkat similaritas kerbau lumpur antar 

Kecamatan Mantingan, Widodaren, dan Kendal kabupaten 

Ngawi. 
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1. 4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

pedoman seleksi bibit kerbau lumpur serta sebagai bahan informasi 

untuk penelitian yang lebih lanjut. 

 

1. 5 Kerangka Pikir 

Ternak kerbau merupakan salah satu komoditas peternakan di 

Indonesia yang potensial dalam menghasilkan daging khususnya 

diKabupaten Ngawi. Kebutuhan mayarakat akan daging setiap 

tahunnya terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya 

populasi penduduk Indonesia. Peranan ternak kerbau cukup signifikan 

dalam menunjang program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 

2014 selain untuk mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak 

berbasis sumber daya lokal, juga merupakan peluang untuk 

mengembalikan Indonesia sebagai eksportir sapi seperti pada masa 

lalu (Matondang dan Rusdiana, 2013). Salah satu jenis ternak kerbau 

yang potensial dalam pengembangannya adalah kerbau lumpur. 

Kerbau lumpur (Bubalus bubalis) merupakan salah satu sumber daya 

genetik ternak yang perlu dikembangkan dimana kerbau tersebut 

merupakan ternak dwiguna yaitu penghasil susu dan daging. Dilihat 

dari jumlah populasi kerbau sebanyak 2,2 juta ekor dan dihasilkan 

produksi daging sebesar 46 ribu ton atau sebesar 2% dari jumlah 

produksi daging nasional, sedangkan kontribusi daging kerbau sebesar 

19% (DITJENNAK, 2006).  

Populasi ternak kerbau di Indonesia penyebaranya tidak merata, 

sebagian besar berada di Pulau Sumatera 54,13% dan sisanya tersebar 

di berbagai pulau. Pulau Jawa menampung sekitar 21,95% dari 

populasi kerbau nasional (DITJENNAK, 2006). Sektor peternakan 

kerbau di Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi yang cukup besar 

untuk dikembangkan dikarenakan preferensi masyarakat Jawa Timur 

terhadap daging kerbau. Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang 

memiliki populasi kerbau lumpur yang cukup tinggi yaitu adalah 
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Kabupaten Ngawi, yakni sekitar 1.108 ekor pada tahun 2016 (Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2016). Tingginya populasi ternak 

kerbau di Kabupaten Ngawi masih belum dideskriptifkan karakternya 

secara jelas khusunya fenotip berdasarkan sifat kualitatif, sehingga 

data dan informasi karakteristik fenotif berdasarkan sifat kualitatif 

kerbau lumpur masih terbatas. Berdasarkan Badan Standardisasi 

Nasional (2016) bahwa kerbau lumpur, saat ini SNI tersebut telah 

diabolisi karena sulit diterapkan di lapangan. Kesulitan tersebut 

disebabkan kerbau lumpur terdiri dari beberapa rumpun kerbau yang 

memiliki karakteristik spesifik sehingga tidak bisa disatukan dalam 

satu standard. 

Penelitian ini dilakukan pada ternak kerbau lumpur dengan alasan 

bahwa jenis kerbau lumpur merupakan jenis kerbau dengan populasi 

terbanyak dibandingkan jenis kerbau lainnya seperti kerbau sungai, 

dan rawa. Tingginya populasi kerbau lumpur di Kabupaten Ngawi 

harus diimbangi dengan sifat karakter secara jelas khususnya fenotipik 

berdasarkan sifat kualitatif. Warwick (1995) menyatakan bahwa unit 

utama sumberdaya genetik ternak dapat berupa suatu bangsa, tipe, 

galur atau merupakan kelompok ternak yang terisolasi secara 

geografis. Setiap unit dari sumberdaya genetik tersebut memiliki 

kesamaan karakteristik morfologi tertentu yang bisa dibedakan dari 

kelompok lainnya. Morfologi adalah tampilan eksternal tubuh 

makhluk hidup yang merupakan ekspresi dari bentuk keseimbangan 

biologis, sehingga dapat dipakai untuk menentukan asal-usul dan 

hubungan filogenik antara spesies, bangsa dan tipe ternak berbeda. 

Data yang diambil yaitu karakteristik berdasarkan sifat kualitatif 

kerbau lumpur meliputi warna tubuh, bibir, kaki bawah, rambut ekor, 

tanduk, warna nyimpang, lingkar mata, teracak dan chevron. 

Penelitian ini untuk mengetahui tingkat kekerabatan (similaritas) 

kerbau antar kecamatan di Kabupaten Ngawi. Hal tersebut diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai pedoman seleksi bibit kerbau lumpur serta 

bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

1. Kerbau lumpur yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi 

mempunyai karakteristik berdasarkan sifat kualitatif yang 

tidak berbeda disetiap wilayah Kecamatan. 

2. Kekerabatan yang dekat berdasarkan fenotip serta indeks 

similaritas antar Kecamatan yang cukup tinggi.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Karakteristik Kerbau 

Kerbau (Buballus buballis) merupakan salah satu ternak 

ruminansia besar yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. 

Meskipun kerbau belum banyak mendapatkan perhatian dari segi 

pemeliharaannya, akan tetapi kerbau merupakan salah satu ternak 

lokal yang memiliki sejumlah keunggulan dan memberi banyak 

manfaat khususnya bagi petani dan peternak (Erdiansyah, 2009). 

Taksonomi dari kerbau lumpur atau Bubalus bubalis 

carabanesis adalah (Primanditha, Ketut, dan Nengah, 2014) 

Kingdom  : Animalia 

Subkingdom  : Bilateria 

Infrakingdom : Deuterostomia 

Phylum   : Chordata  

Subphylum  : Vertebrae 

Infraphylum  : Gnathostomata 

Superclass  : Tetrapoda  

Class   : Mammalia 

Subclass   : Theria 

Infraclass  : Eutheria  

Order   : Artiodactyla 

Family   : Bovidae 

Subfamily : Bovinae 

Genus   : Bubalus 

Spesies   : Bubalus bubalis 
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Kerbau berperan penting dalam ekonomi pertanian di banyak 

negara tropis dan subtropis. Pemanfaatan utama ternak kerbau sampai 

saat ini terutama sebagai sumber daging dan sebagai hewan pekerja 

membajak sawah. Terdapat dua bangsa kerbau lokal yang ada di 

Indonesia, yaitu kerbau lumpur atau rawa (swamp buffalo) berjumlah 

sekitar 95% dan sisanya dalam jumlah kecil sekitar 5% adalah kerbau 

sungai (riverine buffalo) (Sitorus dan Anggraeni, 2008).  

Berdasarkan tempat hidupnya, rumpun ternak kerbau dibagi 

menjadi dua, yaitu kerbau rawa/lumpur (swamp buffalo) yang dikenal 

sebagai kerbau tipe potong dan kerbau sungai (riverine buffalo) 

sebagai kerbau tipe perah. Populasi kerbau sungai atau kerbau perah 

hanya ditemukan di Sumatera Utara sekitar 5.000 ekor, sedangkan 

kerbau rawa/ lumpur tersebar di seluruh Indonesia dengan populasi 

sekitar 1,4 juta ekor, terutama di Nusa Tenggara Timur, Nusa 

Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, 

Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan (Matondang dan Chalid, 

2015). 

 

2.2  Kerbau Lumpur 

Kerbau lumpur (Bubalus bubalis) merupakan salah satu 

komoditas peternakan di Indonesia yang potensial dalam 

menghasilkan daging. Kebutuhan mayarakat akan daging tiap 

tahunnya terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya 

populasi penduduk Indonesia. Peranan ternak kerbau cukup signifikan 

dalam menunjang program swasembada daging kerbau tahun 2014, 

dilihat dari jumlah populasi kerbau sebanyak 2,2 juta ekor dan 

dihasilkan produksi daging sebesar 46 ribu ton atau sebesar 2% dari 

jumlah produksi daging nasional, sedangkan kontribusi daging kerbau 

sebesar 19% (DITJENNAK, 2012). 

Melihat karakteristiknya sampai sekarang, kerbau masih 

tergolong hewan primitif yang memiliki leher relatif panjang, sanggup 

hidup dengan makanan sederhana, cenderung hidup dan berkembang 
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biak dengan baik di daerah yang cukup air dan memiliki warna abu-

abu. Ciri-ciri khas kerbau yang mencolok adalah pertumbuhan tanduk 

sangat cepat, telinga besar, sungut panjang, rambut/bulu jarang, kaki 

pendek dengan teracak besar, serta jari-jari belakang tumbuh subur 

(Murtidjo, 1989). 

Kerbau lumpur memiliki potensi yang cukup baik untuk 

dikembangkan sebagai ternak pekerja maupun sumber keragaman 

pangan hewani bagi manusia. Untuk pengembangan potensi ini, 

diperlukan upaya peningkatan mutu kerbau baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan 

pengamatan karakteristik morfometrik tubuh subpopulasi kerbau dari 

suatu lokasi, sehingga akan bermanfaat untuk meningkatkan mutu 

genetiknya (Kampas, 2008).  

Kerbau lumpur di Indonesia mempunyai warna bulu yang 

dominan adalah abu - abu bercak putih yaitu 72,3 % sedangkan abu-

abu hitam hanya 27,7 %-nya lagi. Warna kulit yang dominan ditemui 

adalah abu - abu hitam 61,2 % sedangkan kebiru - biruan hanya 38,8 

%. Hampir semua kerbau yang ditemui mempunyai garis putih dileher 

yang disebut brisket. warna kaki yang dominan dijumpai adalah abu - 

abu yaitu 100 % dengan bentuk kaki yang tegap. Hal ini 

memperlihatkan bahwa kerbau lumpur yang ada merupakan tipe 

kerbau pekerja. bentuk tarduk kerbau secara umum baik jantan 

maupun betina dapat dibagi dua yaitu menjadi bentuk semi melingkar 

dan melebar. Namun bentuk melebar lebih dominan (83,3 %) 

dibandingkan dengan semi melingkar (16,7 %). Hal ini 

memperlihatkan bahwa dari fenotip (sifat yang nampak) pada kertau 

di Kecamatan Kampar merupakan turunan dari kerbau India yang 

mempunyai tanduk dominan melebar (Yendraliza, 2007). 
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Gambar 2. Kerbau lumpur jantan  

(bptuhpt.siborongborong.info) 

 

2.3  Sifat Kualitatif 

Sifat kualitatif merupakan salah satu dari sifat fenotipik. 

Fenotipik merupakan penampilan individu yang nampak dari luar 

(Hardjosubroto, 2001). Sifat kualitatif merupakan sifat yang pada 

umumnya dijelaskan dengan kata-kata atau gambar. Sifat ini sedikit 

sekali atau bahkan tidak ada hubungannya dengan kemampuan 

produksi, namun sifat ini mungkin penting sebagai penciri bagi 

rumpun atau tipe ternak tertentu, misalnya warna dan pola warna 

tubuh. Sifat ini diatur oleh satu atau beberapa pasang gen saja, dan 

sedikit sekali dipengaruhi oleh lingkungan (Noor, 2008) dalam 

(Batubara, 2011). Putrayansyah. A. P. dkk, (2015) menambahkan Sifat 

kualitatif dapat menunjukkan spesifikasi dari bangsa ternak yang 

menggambarkan komponen khusus yang berkontribusi dalam 

menampilkan ciri khas suatu bangsa. 

Sifat kualitatif yang diamati adalah warna kulit, bentuk tanduk, 

garis punggung (Krisnandi, Rahmat, dan Dudi, 2015). Kerbau lumpur 

umumnya berwarna hitam (94,23% untuk kerbau betina dan 90.91% 

untuk kerbau jantan), dan coklat (5,77%) pada kerbau betina dan 

9,09% pada kerbau jantan, ada beberapa ekor (1,25%) yang bertanduk 

melingkar (seperti kerbau Murrah) dengan rambut hitam (Zulbardi dan 

Kusumaningrum, 2005). 

Karakteristik kerbau rawa atau kerbau lumpur yaitu warna kulit, 

mayoritas warna kulit kerbau rawa adalah gelap, atau mempunyai 
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warna utama berpigmen hitam. mempunyai warna bulu lebih coklat 

kelabu kehitaman, sehingga semakin tua kerbau maka warna kulit 

akan semakin kelam. Tanduk, kerbau rawa mempunyai tanduk yang 

berbentuk agak persegi pada pangkalnya serta bulat dan runcing pada 

ujung, tumbuh mengarah ke samping kemudian lurus ke belakang 

berjumlah 2 buah. terdapat empat macam bentuk tanduk yaitu (1) ke 

samping, naik ke atas; (2) ke samping, naik ke atas dan melengkung; 

(3) ke samping, melengkung ke belakang; (4) ke samping, yang 1 naik 

ke atas dan 1 turun ke bawah (tidak simetris). Kaki dan teracak, kaki 

depan pendek lurus berotot, sedangkan kaki belakang agak miring ke 

belakang dengan warna putih dari lutut sampai teracak. Teracak besar 

melebar keluar, sehingga memudahkan kerbau untuk mengayuh 

berenang mencari makan (Hamdan, Rohaeni dan Sabran, 2005). 

 

Gambar 3. Sifat kualitatif kerbau lumpur 

(bibit.ditjenpkh.pertanian.go.id) 

 

 

2.4  Similaritas Fenotipik 

Similaritas yaitu derajat/angka kemiripan karakter. Fenotipik 

adalah penampilan individu yang nampak dari luar (Hardjosubroto, 

2001). Nilai similaritas menunjukkan bahwa sebarapa banyak 

kesamaan karakter fenotip antara kedua individu atau kelompok yang 

dibandingkan. Semakin banyak karakter yang sama, maka nilai 

similaritas yang didapatkan semakin tinggi (Setyono, 2006). 
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Hubungan kekerabatan dapat dinyatakan kesamaan dengan 

menggunakan metode fenetik yang didasarkan pada kesamaan 

karakter secara fenotip (Radford, 1986) dalam (Nurchayati, 2010). 

Hubungan kekerabatan dari spesies dapat dilihat dari nilai similaritas 

ataupun tingkat similaritas melalui metode fenogram. Fenogram 

merupakan suatu gambaran terhadap derajat kemiripan antara individu 

atau kelompok yang ditujukan dalam bentuk diagram pohon 

bercabang (Radford, 1986) dalam (Setyono, 2006). Fenogram dapat 

terbentuk melalui beberapa langkah diantaranya yaitu (1) penentuan 

karakteristik fenotip sifat kualitatif. (2) perhitungan nilai similaritas. 

(3) pembuatan matrik similaritas. (4) pembuatan diagram fenogram 

(Radford, 1986) dalam (Susanto, 2004).  

Sistem klasifikasi dapat menunjukkan hubungan kekerabatan 

antar individu atau kelompok yang didasarkan atas banyaknya 

persamaan yang dimiliki. Semakin banyak persamaan yang dimiliki 

maka hubungan kekerabatan semakin dekat dan jika semakin sedikit 

persamaan yang dimiliki maka hubungan kekerabatan akan semakin 

jauh (Sofro, 1994). Hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan 

didukung nilai similaritas tinggi tentunya berpotensi sebagai ancaman 

yang serius keberadaan sumber plasma nutfah kerbau karena 

dikhawatirkan ketika terjadi suatu bencana atau musibah lain yang 

mampu memusnahkan seketika kerbau. Solusi yang dapat dilakukan 

adalah dengan melakukan outbreeding dengan kerbau dari lokasi 

terdekat yang diketahui memiliki hubungan kekerbatan yang sedikit 

lebih jauh. Nilai similaritas yang tinggi mampu meningkatkan 

kegagalan reproduksi yang lebih tinggi karena mampu mengakibatkan 

penghapusan alel (Dwi Sendi P, Mohammad Amin dan Sofia Ery, 

2018). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di 3 kecamatan yaitu kecamatan 

Mantingan, kecamatan Widodaren, dan kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober – 4 

November 2017. 

 

3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kerbau 

lumpur sebanyak 285 ekor, kemudian kerbau dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan. 

 

3.3  Metode penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei dengan kuisioner (lampiran 1) sebagai acuan yang telah 

disiapkan untuk membantu dalam mengambil data dikecamatan 

Mantingan, kecamatan Widodaren, dan kecamatan Kendal kabupaten 

Ngawi. Data yang diambil dalam penelitian yaitu dengan pengamatan 

secara langsung pada ternak kerbau lumpur. Pemilihan lokasi 

penelitian berdasarkan kepadatan jumlah populasi ternak kerbau dan 

kondisi lokasi penelitian. Informasi diperoleh dari dinas peternakan 

kabupaten Ngawi. Pengambilan sampel dengan metode purposive 

sampling dengan pertimbangan jumlah populasi dan akses jalan 

menuju lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2010) bahwa purposive 

sampling merupakan suatu metode penentuan tempat atau lokasi 

penelitian secara disengaja atas pertimbangan tertentu, dimana sampel 

diambil berdasarkan ciri atau karakteritik tertentu. Jumlah data 

diperoleh secara icindental sampling. 
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3.4   Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan yaitu 

tahap pra penelitian, collecting data, dan analisis data.  

• Pra penelitian yaitu dengan melakukan latihan dalam 

pengambilan data di laboratorium lapang peternakan sumber 

sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang 

berfungsi agar dalam pengambilan data di lapang tidak 

kesulitan.  

• koleksi data yaitu pengumpulan data secara langsung di 

lapang. 

• Analisis data yaitu menghitung dan mengolah yang sudah 

diambil dari lapang. 

 

3.5  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

karakteristik fenotip berdasarkan sifat kualitatif yang meliputi warna 

tubuh, warna bibir, warna kaki bawah, warna rambut ekor, warna 

menyimpang, lingkar mata, bentuk tanduk, chevron dan bentuk 

teracak. 

 

3.6  Analisis Data 

Data yang di peroleh yakni pada data fenotip kualitatif kerbau 

lumpur yang meliputi warna tubuh, bibir, kaki bawah, rambut ekor, 

tanduk, warna menyimpang, dan lingkar mata dihitung dengan cara 

analisis statistik menggunakan frekuensi relative dan Data 

karakteristik kualitatif yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin dan Kecamatan kemudian dianalisis menggunakan aplikasi 

Past untuk dibentuk menjadi pohon dendogram. 
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3.6.1 Rumus frekuensi relatif 

Data sifat kualitatif yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Frekuensi relatif =  
∑ 𝑠ifat A 

n
 x 100% (Ihsan, Fatah dan Dudi 2015) 

keterangan : 

A = Salah satu sifat kualitatif pada kerbau yang diamati  

n = Total sampel kerbau yang diamati. 

 

3.6.2 Prosedur Pembentukan Nilai Similaritas dan Pohon 

Dendogram 

Prosedur pembentukan nilai similaritas menggunakan aplikasi 

Past adalah sebagai berikut: Data karakteristik kualitatif ditabulasi 

berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan, Kemudian nilai 

karakteristik kualitatif dihitung rata-rata dari setiap parameter yang 

diamati, Input nama Kecamatan sebagai sampel pada kolom dan rata-

rata pada baris Past, Lalu dipilih similarity and distance indices dan 

similarity or distance index menggunakan rumus Bray-Curtis. 

Kemudian untuk pohon dendogram dipilih clustering jenis classical, 

Algoritma yang digunakan adalah paired group (UPGMA) dan 

similarity index menggunakan rumus Euclidean. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Kualitatif Kerbau Lumpur (Bubalus bubalis) 

Jantan dan Betina 

Karakteristik kualitatif kerbau lumpur (Bubalus bubalis) di 

lokasi penelitian disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik kualitatif kerbau lumpur (Bubalus bubalis). 
NO Sifat Kualitatif Jumlah (Ekor) Persentase 

Jantan ♂ Betina ♀ Jantan ♂ Betina ♀ 

1. Warna Tubuh     

 Hitam 5 140 10,20% 59,32% 

Putih Keabu-Abuan 27 64 55,10% 27,11% 

Putih 0 1 0% 0,42% 

Kecoklatan 17 31 34,69% 13,13% 

2. Warna Bibir     

 Putih 0 1 0% 0,42 

Hitam 49 235 100% 99,57% 

3. Kaki Bawah     

 Putih 42 222 85,71% 94,06% 

Hitam/Abu-Abu 7 14 14,28% 5,93% 

4. Rambut Ekor     

 Hitam 49 235 100% 99,57% 

Putih 0 1 0% 0,42% 

5. Bentuk Tanduk     

 Meruncing 13 55 26,53% 23,30% 

Ke Arah Belakang 11 134 22,44% 56,77% 

Tidak Ada 17 33 34,69% 13,98% 

Ke Bawah 3 5 6,12% 2,11% 

Kecil 5 9 10,20% 3,81% 

6. Warna 

Menyimpang 

    

 Doreng Hitam 0 0 0% 0% 

Doreng Merah 0 0 0% 0% 

Putih albino 0 1 0% 0,42% 

7. Lingkar Mata     

 Hitam 0 0 0% 0% 

Tidak Ada 49 236 100% 100% 

 Sifat Kualitatif Jumlah (Ekor) Persentase 
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Jantan ♂ Betina ♀ Jantan ♂ Betina ♀ 

8. Bentuk Teracak 

Memanjang 

 

9 

 

43 

 

18,36% 

 

18,22% 

Pendek/Bulat 40 193 81,63% 81,77% 

9. Chevron 

Ganda 

 

42 

 

226 

 

85,71% 

 

95,76% 

Tunggal 7 10 14,28% 4,23% 

Tidak Ada 0 0 0% 0% 

Total 49 236   

 

Berdasarkan Tabel  1. diketahui bahwa kerbau lumpur 

(Bubalus bubalis) jantan memiliki warna tubuh yang didominasi putih 

keabu-abuan. Hasil penelitian sesuai dengan pernyataan (Krisnandi, 

2015) bahwa warna kulit yang ditemukan pada kerbau jantan dewasa 

yaitu abu-abu (63,33%) kemungkinan dilihat dari keturunan induk 

banyak yang berwarna abu-abu, selain warna abu abu ditemukan 

hitam keabu-abuan (13,33%) dan hitam (23,33%). Kerbau rawa pada 

umumnya berwarna kulit abu-abu, hal ini diperkuat oleh Murti (2002) 

yang menunjukan bahwa warna yang menutupi tubuh kerbau adalah 

abu-abu, warna kulit kebiruan sampai abu-abu hitam dan kadangkala 

albino. Dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 4. Kerbau Lumpur jantan di lokasi penelitian 

 

Kerbau betina dilokasi penelitian memiliki warna tubuh hitam 

mendominasi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Kusnadi 

(2016) bahwa kerbau betina dewasa di Kecamatan Cibalong 

Kabupaten Garut memiliki warna kulit abu-abu (60%) dilihat dari 

keturunan induk dan jantanya banyak berwarna abu-abu, Selain warna 
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abu-abu ditemukan warna hitam keabu-abuan (12%), warna hitam 

(26%), dan warna merah (2%). 

Warna bibir hitam mendominasi pada populasi kerbau jantan 

dan betina, sedangkan warna bibir putih hanya ada di kerbau betina 

dengan persentase 0,42%. Manurut, Nengah dan Ketut (2017) 

menyatakan bahwa kerbau rawa memiliki konformasi tubuh berat dan 

padat, kaki pendek dan perut luas, leher panjang, dahi datar, muka 

pendek dan moncong luas.  

Warna kaki bawah kerbau lumpur (Bubalus bubalis) jantan dan 

betina berdasarkan hasil penelitian didominasi oleh warna kaki bawah 

putih keabu-abuan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Yendraliza, 

(2007) warna kaki yang dominan dijumpai adalah abu - abu yaitu 100 

% dengan bentuk kaki yang tegap. Sitorus dan Anneke (2008) juga 

menjelaskan bahwa frekuensi warna abu-abu muda pada warna kaki 

kerbau rawa di Sumatra Utara ditemukan dalam jumlah besar yaitu 

sebanyak 94,12% dan warna abu-abu hanya terdapat sebanyak 5,88%. 

Jika merujuk pada ciri-ciri kerbau lumpur, dapat diketahui bahwa 

biasanya bagian lutut hingga teracak kerbau memiliki warna yang 

lebih cerah dibandingkan dengan warna tubuhnya. 

Rambut ekor kerbau lumpur jantan dan betina di lokasi 

penelitian didominasi oleh warna hitam. Sedangkan warna rambut 

putih hanya ada pada kerbau betina dengan persentase 0,42%. Warna 

rambut ekor hitam sesuai dengan SNI 7706.1 (2011) bahwa bulu ekor 

kerbau lumpur berwarna hitam. 

Bentuk tanduk kerbau lumpur dilokasi penelitian menunjukkan 

bentuk tanduk kerbau jantan meruncing dengan persentase sebesar 

26,53%, ke arah belakang 22,44%, tidak bertanduk 34,69%, ke bawah 

6,12% dan kecil 10,20%. Menurut penelitian Erdiansyah dan Anneke 

(2008) di Kabupaten Dompu bahwa sebesar 98% bentuk tanduk 

kerbau rawa melingkar keatas.  

Kerbau betina dilokasi penelitian memiliki bentuk tanduk ke 

arah belakang mendominasi. Menurut penjelasan Kusnadi (2016) 
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bahwa kerbau betina di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut lebih 

banyak bentuk tanduk nyangkung (70%), Selain bentuk nyangkung 

ditemukan bentuk tanduk dongkol (6%), bentuk tanduk baplang (2%), 

bentuk tanduk kerung (12%) dan bentuk tanduk setengah bulan (10%). 

Imsyar (2010) juga menjelaskan bahwa kerbau Rawa Di Kabupaten 

Pasaman, kerbau dengan bentuk tanduk melingkar ke bawah 

berjumlah (5,1%), melingkar ke atas sebanyak (13,2%), melingkar ke 

belakang sebesar (72,7%) dan lurus ke samping sebanyak (8,8%). 

Mayoritas kerbau lumpur jantan dan betina di lokasi penelitian 

memiliki warna tubuh normal dan hanya terdapat 0,42% kerbau yang 

memiliki penyimpangan warna tubuh yaitu berwarna putih pada 

kerbau betina. Penyimpangan tersebut ditemukan di daerah 

Mantingan yang diketahui sebagai kerbau albino dengan ciri-ciri 

sebagian besar kulit berwarna putih. Albino merupakan penyakit 

faktor genetic yang disebabkan oleh kurangnya pigmen melanin dalam 

kulit (Shanaz Nadia Aulia Maharani, IGAA Noviekayati, Tatik 

Meiyuntariningsih 2017). Persentase kerbau yang mengalami kelainan 

albino pada suatu populasi biasanya rendah. Sesuai dengan pendapat 

Erdiansyah dan Anneke (2008) yang melaporkan bahwa persentase 

kerbau albino di Kabupaten Dompu sebesar 4%.  

Terdapat dua jenis teracak yang ditemukan di lokasi penelitian, 

yaitu memanjang dan pendek/bulat. Berdasarkan hasil pengamatan 

diketahui bahwa bentuk teracak kerbau jantan dan betina di lokasi 

penelitian didominasi oleh bentuk teracak pendek/bulat. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Erdiansyah dan Anneke (2008) yang 

melaporkan bahwa kerbau rawa di Kabupaten Dompu memiliki 

persentase jenis teracak mangkok paling banyak, yaitu sekitar 81% 

dan sisanya jenis teracak gunting sebesar 19%. Bentuk teracak kerbau 

yang lebar merupakan salah satu ciri-ciri yang membedakannya 

dengan ternak sapi pada umumnya. Teracak kerbau yang lebar dan 

kaki yang kuat menjadikan kerbau sangat cocok sebagai ternak kerja 

pada daerah basah/berlumpur (Sutama, 2008).  
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Terdapat dua jenis chevron pada kerbau lumpur, yaitu chevron 

ganda dan tunggal. Proporsi chevron kerbau jantan dan betina tertinggi 

di lokasi penelitian didominasi chevron ganda. Hasil ini sesuai dengan 

pernyataan Erdiansyah dan Anggraini (2008) dalam Yendraliza 

(2012) bahwa kerbau rawa memiliki garis kalung double sebesar 80% 

dan garis kalung tunggal sebesar 18,5% keberadaan garis kalung 

(chevron) pada kerbau diduga bersifat resesif. 

4.2. Similaritas dan Pohon Kekerabatan (Dendogram) Kerbau 

Lumpur Jantan  

Similaritas kerbau lumpur jantan tersaji dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil analisis similaritas kerbau jantan di Kecamatan 

Mantingan, Widodaren, dan Kendal. 

 

Nilai pada Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai similaritas 

atau jarak kekerabatan kerbau jantan antar kecamatan di kabupaten 

Ngawi. Kerbau di Kecamatan Mantingan jantan dengan kerbau di 

kecamatan Widodaren jantan memiliki tingkat similaritas sebesar 0,86 

atau 86% yang artinya dari sejumlah karakter fenotip kerbau jantan di 

Kecamatan Mantingan dan di Kecamatan Widodaren yang 

dibandingkan, 86% karakter keduanya sama sedangkan 14% karakter 

keduanya berbeda. Kerbau jantan di Kecamatan Mantingan memiliki 

tingkat similaritas tertinggi dengan kerbau jantan di Kecamatan 

Kendal sebesar 0,92 atau 92% yang artinya dari sejumlah karakter 

fenotip kerbau jantan di Kecamatan Mantingan dan di Kecamatan 

 

Mantingan 

jantan 

Widodaren 

jantan 

Kendal 

jantan 

Mantingan 

jantan 1 0.86 0.92 

Widodaren 

jantan 0.86 1 0.85 

Kendal 

jantan 0.92 0.85 1 
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Kendal yang dibandingkan, 92% karakter keduanya sama sedangkan 

8% karakter keduanya berbeda. Kerbau jantan di Kecamatan 

Widodaren dengan kerbau jantan di Kecamatan Kendal memiliki 

tingkat similaritas sebesar 0,85 atau 85% yang artinya dari sejumlah 

karakter fenotip kerbau jantan di Kecamatan Widodaren di Kecamatan 

Kendal yang dibandingkan, 85% karakter keduanya sama sedangkan 

15% karakter keduanya berbeda. Menurut pendapat Ritz, Mullis, 

Hugh and Gaillard (2000) dalam Kristinawati (2010) bahwa 

similaritas dibagi menjadi 3 kategori diantaranya yaitu high boostrap 

(67-100%), medium boostrap (33-66%), dan low boostrap (0-33%). 

Berdasarkan dari Tabel 2. Dihitung menggunakan aplikasi past 

maka dapat dibuat diagram dendogram atau pohon kekerabatan kerbau 

lumpur (Bubalus bubalis) jantan yang disajikan pada Gambar 5. 

 

                     

Gambar 5. Pohon dendogram kerbau lumpur (Bubalus bubalis) jantan. 

Pohon dendogram di atas menggambarkan tingkat similaritas 

berdasarkan karakteristik kualitatif dari ke tiga Kecamatan di lokasi 

penelitian. Berdasarkan pohon dendogram diatas dapat diketahui 

bahwa dendogram tersebut terbagi menjadi dua cluster, yaitu A dan B 

dimana cluster A terbagi lagi menjadi dua, yaitu A1 dan A2. Cluster 
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A terdiri dari Kecamatan Kendal dan Mantingan, sedangkan cluster B 

terdiri dari Kecamatan Widodaren. Menurut penjelasan Lartillot & 

Philippe (2008) bahwa individu dalam satu populasi yang sama akan 

memungkinkan memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat.  

4.3 Similaritas dan Pohon Kekerabatan (Dendogram) Kerbau 

Lumpur Betina  

Similaritas kerbau lumpur betina tersaji dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil analisis similaritas kerbau betina di Kecamatan 

Mantingan, Widodaren, dan Kendal. 

Nilai pada Tabel 3. diatas menunjukkan bahwa nilai 

similaritas atau jarak kekerabatan kerbau betina antar Kecamatan di 

Kabupaten Ngawi. Kerbau betina di Kecamatan Mantingan memiliki 

tingkat similaritas tertinggi dengan kerbau betina di Kecamatan 

Widodaren sebesar 1 atau 100% yang artinya dari sejumlah karakter 

fenotip kerbau betina di Kecamatan Mantingan dan di Kecamatan 

Widodaren yang dibandingkan, 100% karakter keduanya sama. 

Kerbau betina di Kecamatan Mantingan dengan kerbau betina di 

Kecamatan Kendal memiliki tingkat similaritas sebesar 0,96 atau 96% 

yang artinya dari sejumlah karakter fenotip kerbau betina di 

Kecamatan Mantingan dan di Kecamatan Kendal yang dibandingkan, 

96% karakter keduanya sama sedangkan 4% karakter keduanya 

berbeda. Kerbau betina di Kecamatan Widodaren dengan kerbau 

 

Mantingan 

betina 

Widodaren 

betina 

Kendal 

betina 

Mantingan 

betina 1 1 0.96 

Widodaren 

betina 1 1 0.96 

Kendal 

betina 0.96 0.96 1 
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betina di Kecamatan Kendal memiliki tingkat similaritas sebesar 0,96 

atau 96% yang artinya dari sejumlah karakter fenotip kerbau betina di 

Kecamatan Widodaren di Kecamatan Kendal yang dibandingkan, 

96% karakter keduanya sama sedangkan 4% karakter keduanya 

berbeda. Menurut penjelasan Priyono. D. S. dkk, (2015) bahwa 

hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan didukung nilai 

similaritas tinggi ditunjukkan pada kerbau dari Madiun dengan kerbau 

dari Yogyakarta yang mencapai 100%. Hal ini tentunya berpotensi 

sebagai ancaman yang serius keberadaan sumber plasma nutfah 

kerbau pada lokasi Madiun dan Yogyakarta. Solusi yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan outbreeding dengan kerbau dari 

lokasi terdekat yang diketahui memiliki hubungan kekerbatan yang 

sedikit lebih jauh. Nilai similaritas yang tinggi mampu meningkatkan 

kegagalan reproduksi yang lebih tinggi karena mampu mengakibatkan 

penghapusan alel. 

Berdasarkan dari tabel 3. Dan dihitung menggunakan aplikasi 

past maka dapat dibuat diagram dendogram atau pohon kekerabatan 

kerbau lumpur (bubalus bubalis) jantan yang disajikan pada gambar 

6. 

 
Gambar 6. Pohon dendogram kerbau lumpur (Bubalus bubalis) betina. 
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Pohon dendogram diatas menggambarkan bahwa ke tiga 

Kecamatan tersebut terbagi menjadi dua cluster, yaitu cluster A dan 

B. Cluster A dihuni oleh Kecamatan Kendal yang memiliki jarak 

similaritas paling jauh diantara yang lain. Cluster B terbagi menjadi 

dua B1 dan B2, dimana B1 dihuni oleh Kecamatan Widodaren 

sedangkan B2 dihuni oleh Kecamatan Mantingan. semakin rendah 

nilai matriks similaritas antar daerah, maka semakin tinggi tingkat 

kesamaan atau similaritas ternak dalam suatu populasi. Tingkat 

kesamaan ini diduga karena terjadi mutasi atau perpindahan ternak 

yang terjadi antar daerah. Hasil ini sesuai dengan pendapat Erdiansyah 

dan Anneke (2008) yang menyatakan bahwa perbedaan jarak genetik 

antar daerah dikarenakan letak geografis dan kemudahan akses. 

Kecamatan yang berada dalam satu cluster harus mendapat perhatian 

khusus mengenai manajemen perkawinannya karena daerah tersebut 

memiliki jarak genetik yang dekat. Apabila perkawinan dalam satu 

cluster tidak terkontrol dikhawatirkan tingkat inbreeding kerbau 

lumpur (Bubalus bubalis) di Kabupaten semakin meningkat. Indeks 

inbreeding yang terus meningkat mengakibatkan penurunan 

performans dan berdampak pada pertumbuhan populasi kerbau akan 

terhambat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Kerbau lumpur (Swamp buffalo) di Kecamatan Widodaren dan 

Kecamatan Kendal secara umum karakteristik kualitatif sesuai dengan 

kerbau pada umumnya hanya terdapat 0,33% yang mengalami 

penyimpangan warna tubuh atau albino di Kecamatan Mantingan. 

2. Tingkat similaritas kerbau lumpur (Swamp buffalo) tertinggi pada 

populasi betina yaitu sebesar 1 atau 100% kararakter keduanya sama 

yang terdapat di Kecamatan Mantingan dengan Widodaren, pada 

populasi jantan memiliki tingkat similaritas sebesar 0,92 atau 92% 

karakter keduanya sama yang terdapat di Kecamatan Mantingan 

dengan Kendal.  

. 

5.2. Saran 

Peran serta pemerintah diperlukan untuk memperbaiki 

struktur populasi agar pertambahan populasi kerbau di Kabupaten 

Ngawi terus meningkat. Selain itu, manajemen perkawinan pada 

daerah yang mengalami penurunan populasi atau inbreeding perlu 

diperbaiki agar tingkat similaritas rendah, karena terjadinya 

inbreeding mengakibatkan tingkat similaritas menjadi tinggi dengan 

penggantian pejantan dengan daerah lain dapat meminimalisir 

terjadinya inbreeding. 
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