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1.1. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk 

Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Data 

statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja di 

bidang agrikultur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini memiliki lahan 

seluas lebih dari 31 juta ha yang telah siap tanam. Indonesia juga merupakan negara 

kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati sangat melimpah. Salah satu dari 

keanekargaman hayati di Indonesia adalah kerbau. 

Kerbau merupakan hewan ternak yang cukup potensial dikembangkan di daerah 

pertanian. Tujuan utama pemeliharaan kerbau sebagai hewan ternak adalah sebagai 

hewan kerja di samping sebagai penghasil daging. Pemakaian kerbau sebagai hewan 

kerja dalam pengolahan lahan pertanian perannya cukup besar bagi usaha pertanian yang 

diusahakan. Kerbau juga merupakan hewan ternak kerja yang sangat efisien dan 

mempunyai fungsi ganda selain sebagai penghasil daging. Pemanfaatan jasa hewan 

ternak kerbau sebagai sumber tenaga kerja tidak hanya terbatas untuk pengolahan lahan 

pertanian, tetapi mempunyai peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber rekreasi (Oka 

et al., 2014). 

Menurut Asoen (2008), kerbau (Bubalus bubalis) merupakan salah satu ternak 

ruminansia besar yang memiliki keunggulan dapat bertahan hidup dengan pakan 

berkualitas rendah, toleran terhadap parasit serta keberadaannya telah menyatu dengan 

kehidupan sosial dan budaya petani Indonesia. Kerbau lokal merupakan sumber plasma 

nutfah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan, 
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memperbaiki kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan 

menghasilkan devisa negara.  

Ternak kerbau di Indonesia sebagian besar merupakan bangsa kerbau lumpur atau 

rawa (swamp buffalo) sebanyak 95 % dengan keragaman warna, ukuran dan tingkah laku 

yang cukup besar. Sisanya sebanyak 5 % merupakan bangsa kerbau sungai (river 

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

Pemanfaatan tenaga kerbau untuk mengolah lahan pertanian di daerah Bali paling 

banyak dilakukan adalah di kabupaten Jembrana. Populasi kerbau di daerah ini masih 

cukup tinggi. Suatu keunikan terdapat di kabupaten Jembrana adalah bahwa kerbau juga 

dimanfaatkan sebagai sarana hiburan yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan. 

Kerbau secara berpasangan menarik cikar kemudian diadu lari cepat dengan pasangan-

pasangan kerbau yang lain. Peristiwa adu lari cepat pasangan kerbau jantan tersebut 

dinamakan Makepung. Pelaksanaan  Makepung biasanya dilakukan pada musim kemarau 

atau setelah panen padi disawah (Sumadi et al., 2006; Djagra, 1990). Pacuan kerbau 

Makepung ini melibatkan kerbau lumpur (Bubalus bubalis) (Sumadi, 2006). 

Tradisi Makepung dijalan sawah berkembang mulai tahun 1960 dengan dibentuk 

organisasi Makepung yang terdiri dari dua kelompok yang diberi nama “Regu Ijo Gading 

Timur” dengan lambang bendera warna merah dan kelompok “Regu Ijo Gading Barat” 

dengan lambang bendera warna hijau. Sarana yang dipakai bukan lagi bajak lampit 

melainkan pedati/gerobak dengan ukuran sangat mini yang dihiasi dengan ukiran yang 

sangat menarik. Para sais/joki berbusana tradisional yaitu memakai destar batik, baju 

tangan panjang memakai selempod, memakai celana panjang dan memakai sepatu tetapi 

tidak menyelipkan pedang pada pinggang (Anggariyana, 2014). 

Kabupaten Jembrana adalah satu dari sembilan kabupaten dan kota yang ada di 

Propinsi Bali, terletak di belahan barat  pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur 



pada 8°09'30" - 8°28'02" LS dan 114°25'53" - 114°56'38" BT. Luas wilayah Jembrana 

841.800 Km² atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali.  Jembrana mempunyai 5 

kecamatan dan 51 desa/kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah: Jembrana, 

Melaya, Mendoyo, Negara, Pekutatan (Wikipedia, 2014). 

Morfometri merupakan suatu studi yang berkaitan dengan variasi dan perubahan 

dalam bentuk dan ukuran dari organisme, meliputi pengukuran panjang dan analisis 

kerangka suatu organisme. Studi morfometri didasarkan pada sekumpulan data 

pengukuran yang mewakili variasi bentuk dan ukuran hewan (ternak)  (Sembiring et al., 

2012). Data morfometri yang memadai di peroleh dengan melakukan pemilihan 

spesimen yang di anggap telah memiliki karakter morfologi (ukuran tubuh) yang telah 

mapan. Somatometri merupakan bagian dari morfometri yaitu pengukuran badan.  

Penelitian mengenai morfometri sudah pernah di lakukan di indonesia pada 

populasi kerbau lumpur (Bubalis bubalus) di kecamatan Kabanjahe, Sumatera Utara 

(Sembiring et al., 2012). Sementara pada populasi di daerah lain seperti di daerah 

kabupaten Jembrana Bali belum pernah dilakukan studi morfometri dan perbandingan 

antar keduanya. Berdasarkan fakta tersebutlah penulis menjadi tertarik untuk meneliti 

morfometri yaitu terkhusus pada mengukuran badan (somatometri) populasi kerbau 

lumpur (Bulalus bubalis) yang digunakan sebagai pacuan kerbau mekepung tersebut di 

daerah kabupaten Jembrana, Bali. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka penulis mengambil beberapa 

perumusan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimakah somatometri kerbau lumpur (Bubalus bubalis) pada populasi kerbau 

lumpur yang digunakan dalam pacuan kerbau Makepung di Kabupaten Jembrana, 

Bali? 
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b. Variabel apakah yang secara dominan mempengaruhi ukuran dan bentuk kerbau 

yang digunakan pada pacuan kerbau Makepung di Kabupaten Jembrana, Bali? 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui variasi somatometri kerbau lumpur (Bubalus bubalis) pada populasi 

kerbau lumpur yang digunakan dalam pacuan kerbau Makepung di kabupaten 

Jembrana, Bali. 

b. Mengetahui variabel dominan yang mempengaruhi ukuran dan bentuk kerbau yang 

digunakan pada pacuan kerbau Makepung di Kabupaten Jembrana, Bali. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Tersedianya data morfometri khususnya somatometri kerbau lumpur (Bubalus 

bubalis) di Kabupaten Jembrana, Bali. 

b. Tersedianya informasi mengenai data somatometri kerbau lumpur sebagai dasar 

untuk penelitian lebih lanjut dan informasi yang telah tersedia dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi pemilihan bibit kerbau Makepung 

kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faktor internal : 

Genetik 

 

 

1.5. Kerangka Konsep 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keterangan : 

   : variabel yang tidak diukur 

   : variabel yang diukur 

Gambar 1. Kerangka Konsep 
 

Faktor eksternal : 

- Lingkungan 

- Pakan 
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