


Labrador 
Retriever

Labrador Retriever Canis familiaris 
(atau sering hanya disebut “Labra-
dor”) adalah salah satu dari beber-
apa jenis anjing pemungut buruan 
(retriever) dan salah satu anjing ras 
terpopuler di dunia karena enerjik, 
pandai, dan bersahabat sehingga 
cocok dijadikan anjing pekerja. Lab-
rador Retriever terkenal pintar dan 
cepat belajar, serta senang dipuji dan 
diperhatikan. Sebagian besar Labra-
dor sangat senang main air, sehingga 
sengaja dibiakkan untuk mengam-
bil hewan buruan yang jatuh ke air. 
Pemburu bebek liar sering ditemani 
anjing Labrador untuk mengambil 
bebek hasil buruan di semak-semak 
atau di air dan memberikannya (re-
trieve) untuk sang majikan.

Anjing Labrador diperkirakan be-
rasal dari pulau Newfoundland yang 

sekarang men-
jadi bagian dari 
provinsi Newfoundland dan Labrador 
di Kanada. Anjing Labrador diperkira-
kan berasal dari jenis anjing St. John’s 
Water Dog yang sekarang sudah 
punah. Anjing Labrador masih kera-
bat dari St. John’s Water Dog dulunya 
merupakan persilangan anjing lokal 
yang suka air dan anjing ras 
Newfoundland.

Anjing ras jenis ini di-
namakan Labrador oleh 
Earl of Malmesbury 
dan pembiak lainnya 
di Inggris untuk mem-
bedakannya dari anjing 
Newfoundland. Dulunya, 
Labrador Retriever dinamakan 
sebagai Lesser Newfoundland (anjing 
Newfoundland kecil) atau anjing asal 
St. John’s. Sumber lain mengatakan 
nama “labrador” berasal dari kata 
“lavradores” dalam bahasa Portu-
gis, atau “labradores” dalam bahasa 
Spanyol yang berarti “pekerja perta-

nian”. Sebuah desa bernama Castro 
Laboreiro di Portugal terdapat anjing 
gembala dan anjing penjaga yang 
“betul-betul mirip” dengan anjing 
Labrador.[1] Nelayan dulunya sering 
meminta bantuan anjing Labrador 
untuk menarik jala ke pantai dengan 

cara menggigit gabus yang 
mengambang pada ujung jala 
dan menariknya.

Anak anjing Labrador 
berwarna coklat

Catatan sejarah 
tertua tentang anjing 
Labrador adalah buku 

“Instructions to Young 
Sportsmen” (Instruksi bagi 

Pemburu Muda) terbitan 
tahun 1814. Pada tahun 1823, pelukis 
Edwin Landseer melukis anjing hitam 
dengan belang putih berjudul “Cora. 
Anjing betina Labrador,” jadi mungkin 
anjing ras Labrador mungkin sudah 
diakui pada waktu itu. Di akhir abad 
ke-19, sebagian kalangan bang-
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Labrador Retriever Canis familiaris (atau ser-
ing hanya disebut “Labrador”) adalah salah satu 
dari beberapa jenis anjing pemungut buruan 
(retriever) dan salah satu anjing ras terpopuler 
di dunia karena enerjik, pandai, dan bersaha-
bat sehingga cocok dijadikan anjing pekerja. 
Labrador Retriever terkenal pintar dan cepat 
belajar, serta senang dipuji dan diperhatikan. 
Sebagian besar Labrador sangat senang main 
air, sehingga sengaja dibiakkan untuk mengam-
bil hewan buruan yang jatuh ke air. Pemburu 
bebek liar sering ditemani anjing Labrador 
untuk mengambil bebek hasil buruan di semak-
semak atau di air dan memberikannya (retrieve) 
untuk sang majikan.

Anjing Labrador diperkirakan berasal dari 
pulau Newfoundland yang sekarang menjadi 
bagian dari provinsi Newfoundland dan Lab-
rador di Kanada. Anjing Labrador diperkirakan 
berasal dari jenis anjing St. John’s Water Dog 
yang sekarang sudah punah. Anjing Labrador 
masih kerabat dari St. John’s Water Dog dulunya 
merupakan persilangan anjing lokal yang suka 
air dan anjing ras Newfoundland.

Anjing ras jenis ini dinamakan Labrador 
oleh Earl of Malmesbury dan pembiak lainnya 
di Inggris untuk membedakannya dari anjing 
Newfoundland. Dulunya, Labrador Retriever di-
namakan sebagai Lesser Newfoundland (anjing 
Newfoundland kecil) atau anjing asal St. John’s. 
Sumber lain mengatakan nama “labrador” 
berasal dari kata “lavradores” dalam bahasa Por-
tugis, atau “labradores” dalam bahasa Spanyol 
yang berarti “pekerja pertanian”. Sebuah desa 
bernama Castro Laboreiro di Portugal terda-
pat anjing gembala dan anjing penjaga yang 
“betul-betul mirip” dengan anjing Labrador.
[1] Nelayan dulunya sering meminta bantuan 
anjing Labrador untuk menarik jala ke pantai 
dengan cara menggigit gabus yang mengam-
bang pada ujung jala dan menariknya.

Anak anjing Labrador berwarna coklat

Catatan sejarah tertua tentang anjing Labrador adalah buku “Instruc-
tions to Young Sportsmen” (Instruksi bagi Pemburu Muda) terbitan 
tahun 1814. Pada tahun 1823, pelukis Edwin Landseer melukis anjing 
hitam dengan belang putih berjudul “Cora. Anjing betina Labrador,” jadi 
mungkin anjing ras Labrador mungkin sudah diakui pada waktu itu. Di 
akhir abad ke-19, sebagian kalangan bangsawan bahkan sudah meme-
lihara dan membiakkan anjing Labrador. Anjing Labrador berbulu kun-
ing yang pertama, dilahirkan tahun 1899 dan diberi nama Ben of Hyde. 

Anjing Labrador Retriever modern termasuk anjing ras tertua yang 
diakui keberadaannya di berbagai kennel club. Labrador sudah diakui 
American Kennel Club (AKC) sejak tahun 1878, tapi anjing Labrador 


