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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang 

cukup tinggi. Menurut Sensus Penduduk 2020 yang digelar Badan Pusat Statistik 

(BPS) pertambahan penduduk setiap tahunnya sebanyak 3,26 juta jiwa atau 

meningkat 1,25% per tahun menjadi lebih dari 273 juta jiwa menurut Kemendagri 

(2022). Seiring bertambahnya penduduk di Indonesia, masyarakat juga disadarkan 

akan pentingnya mengonsumsi protein untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, 

khususnya protein dari hewan. Protein dari hewan bisa didapatkan dari sapi, ayam, 

kambing, domba, dan kerbau. Peningkatan permintaan akan protein hewan ini 

tidak seimbang dengan peningkatan populasi dan produksi ternak tersebut dimana 

kebutuhan daging sapi sebanyak 717.150 ton sedangkan ketersediaan daging sapi 

sebanyak 422.533 ton (Tawaf, 2020). 

Kerbau merupakan salah satu sumber protein hewani. Ternak kerbau di 

Indonesia yang mendominasi yaitu dari rumpun kerbau lumpur atau swamp 

buffalo sebanyak 95%, sedangkan 5% sisanya merupakan rumpun kerbau sungai 

(river buffalo) yang banyak dipelihara di Sumatera Utara (Kampas, 2008). 

Perkembangan kerbau di Indonesia bisa dibilang cukup sedikit yaitu sebanyak 

1,179 juta ekor yang tersebar di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Hal ini dikarenakan minat masyarakat yang terbiasa dengan daging sapi 

dibandingkan daging kerbau. Selain itu, pemeliharaan kerbau yang masih sebatas 

sesuai kemampuan dari masing-masing peternak rakyat sehingga pertumbuhan 

tidak cepat.  

Produktivitas ternak yang baik dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan 

yang baik sehingga menghasilkan produk yang baik termasuk pada efisiensi 

reproduksi. Efisiensi reproduksi dapat dilihat dari angka kebuntingan (conception 

rate), jarak antara melahirkan (calving interval), angka perkawinan (service per 

conception) dan angka kelahiran (Suharyati dan Hartono, 2015). Salah satu 

pengukuran produktivitas ternak juga bisa dilakukan dengan  pengumpulan data 

ukuran-ukuran tubuh ternak. Data yang dapat diukur antara lain lingkar dada, 

panjang badan, tinggi pinggul, tinggi pundak, umur, dan poel.  
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Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Jawa Tengah dengan lahan pertanian yang luas, utamanya adalah padi. Limbah 

pertanian berupa jerami padi sering digunakan sebagai bahan pakan ternak salah 

satunya kerbau. Populasi kerbau di Kabupaten Sragen pada Tahun 2015 yaitu 

sebanyak 324 ekor (Badan Pusat Statistik, 2015). Jumlah ini lebih sedikit jika 

dibandingkan pada Tahun 2018 yakni sebanyak 419 ekor (Badan Pusat Statistik, 

2018). Populasi kerbau mengalami penuruan yang sangat drastis atau sekitar 91% 

pada Tahun 2021 yaitu terdapat 30 ekor kerbau. Penurunan populasi kerbau 

diduga karena beberapa faktor di antaranya produktivitas yang rendah (Praharani 

et al., 2009).  

Reproduksi kerbau di beberapa daerah memiliki variasi yang berbeda baik 

dari umur pertama kali birahi, umur pertama kali beranak, calving interval, 

service per conseption maupun birahi setelah melahirkan. Variasi kinerja 

reproduksi betina kerbau ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya dari 

berbagai daerah. Menurut Nardi et al (2017), dewasa kelamin atau birahi pertama 

kerbau di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat rata-rata pada umur 35,79 

bulan. Umur pertama kali beranak Kerbau rawa di Kecamatan Tempursari 

Kabupaten Lumajang rata-ratanya yaitu 43,57±3,44 bulan (Mufiidah et al., 2013). 

Menurut Rasyid et al. (2017) jarak beranak atau calving interval kerbau di 

Kecamatan Simeuleu Timur yaitu 12-18 bulan sedangkan S/C menurut Putra et al. 

(2017) di Kecamatan Ulakan Tapakis, Sumatera Barat sebanyak 1,61 kali dengan 

sistem kawin alam. Rata-rata kerbau birahi menurut Dwiw et al. (2013), setelah 

melahirkan kerbau di Kabupaten Malang yaitu 4,6 ± 0,6 bulan  

Ukuran tubuh kerbau juga memiliki variasi dari berbagai daerah di 

Indonesia baik dari lingkar dada maupun panjang badan. Menurut penelitian yang 

terdapat pada Mufiidah et al. (2013), rata-rata lingkar dada induk kerbau rawa di 

Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang yaitu 195,75±2,99 cm sedangkan 

menurut Krisnandi et al. (2016) lingkar dada kerbau jantan di Kecamatan 

Cibalong, Kabupaten Garut memiliki rata-rata yaitu 163,80±9,52. Panjang badan 

induk kerbau rawa di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang menurut 

Mufiidah et al. (2013) rata-rata yaitu 134,65±6,05 cm sedangkan rata-rata panjang 
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badan di Kalimantan Selatan untuk jantan yaitu 119,5±2,98 cm  (Hilmawan  et al., 

2020). 

Kerbau dengan reproduksi dan produksi yang baik harus dilestarikan untuk 

dijadikan bibit agar populasi kerbau dapat ditingkatkan. Namun para peternak 

masih memiliki banyak kendala terutama kurangnya pengetahuan dan kesadaran 

akan pentingnya manajemen yang efisien. Selain itu, belum pernah ada penelitian 

mengenai informasi tentang produktivitas dan penampilan reproduksi ternak 

kerbau di Kabupaten Sragen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kinerja reproduksi dan produksi kerbau di Kabupaten Sragen.  
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B. Rumusan Masalah 

Peternakan rakyat di Indonesia biasanya melakukan pemeliharaan kerbau 

hanya sesuai kemampuan dari peternak kerbau tanpa tahu mengenai bagaimana 

manajemen pemeliharaan kerbau yang baik. Pengetahuan yang mereka dapatkan 

hanya dari pengalaman dan turun temurun dari orang tuanya sehingga belum 

banyak menerapkan teknologi baik pakan maupun breeding. Hal ini merupakan 

faktor yang dapat menyebabkan produktivitas ternak kerbau menjadi rendah. 

Produktivitas yang baik dapat dilihat dari bagaimana kinerja reproduksi 

maupun produksi ternak kerbau. Populasi kerbau di Kabupaten Sragen pada 

Tahun 2018 yaitu 296 ekor. Populasi ini menurun dibanding Tahun 2020 yaitu 

menjadi sebanyak 30 ekor. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. Bagaimana karakteristik peternak kerbau di Kabupaten Sragen? 

2. Bagaimana kinerja reproduksi kerbau di Kabupaten Sragen? 

3. Bagaimana kinerja produksi kerbau di Kabupaten Sragen? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai: 

1. Karakteristik peternak kerbau di Kabupaten Sragen. 

2. Kinerja reproduksi kerbau di Kabupaten Sragen. 

3. Kinerja produksi kerbau di Kabupaten Sragen. 
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