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I. PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Pembangunan sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan 

pertanian yang termasuk dalam pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan 

sektor pertenakan bertujuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein 

hewani dan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati sangat 

melimpah dan ternak lokal dapat dikembangkan dalam mencapai swasembada 

daging. Kerbau adalah salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia yang 

termasuk jenis ternak ruminansia karena berdasarkan aspek nutrisi dan 

fisiologisnya tidak jauh berbeda dengan sapi, sehingga ternak ini cocok dan dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi daging nasional. 

Ternak kerbau merupakan ternak lokal yang hidup pada daerah lembab, 

khususnya didaerah belahan tropika. Ternak kerbau sangat menyukai air, ternak 

kerbau ini merupakan jenis ternak yang mempunyai potensi untuk dikembangkan 

di pedesaan (Lendhanie, 2005). Hal ini sehubungan dengan peran yang 

ditunjukkan ternak kerbau sebagai penghasil daging, susu dan tenaga kerja, 

sehingga ternak ini bisa juga disebut sebagai hewan triguna. 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). 

 Yendraliza dkk (2010), juga menjelaskan bahwa ternak kerbau (Bubalus 

bubalis) merupakan salah satu ternak di Indonesia yang kurang mendapat 
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perhatian, padahal kerbau merupakan ternak yang potensial dalam menghasilkan 

daging. Di Indonesia kerbau memiliki peranan yang cukup penting bagi 

kehidupan manusia, dari segi sosial maupun ekonomi, dengan sistem 

pemeliharaan yang bersifat tradisional dan merupakan peternakan rakyat.  

Kerbau mempunyai keistimewaan tersendiri dibanding sapi, melihat 

kemampuan ternak kerbau ini dalam menmanfaatkan serat kasar, daya 

adaptasinya terhadap daerah yang berkondisi jelek, serta berat badannya yang 

relatif besar, maka sangat besar kemungkinan untuk mengembangkannya sebagai 

ternak penghasil daging yang baik menurut (Hellyward dkk, 2000). Data dari 

Direktorat Jenderal Peternakan (2014) memperlihatkan perkembangan populasi 

ternak kerbau pada skala nasional menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhannya 

tidak berkembang cukup baik dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Peternakan 

(2014) Pengamatan dari tahun 2008 hingga 2013 menunjukkan rataan laju 

pertumbuhan populasi kerbau nasional hanya sekitar 3,41%. Pertumbuhan negatif 

bahkan terlihat di sejumlah provinsi seperti di  Provinsi NAD (-3,34%), Sumatera 

Barat (-5,33%), Jawa Timur (-2,57%), Sulawesi Selatan (-8,41%) dan Banten (-

2,56%). Hal ini menjadi petunjuk akan perlunya dilakukan upaya untuk dapat 

mempertahankan sekaligus meningkatkan populasi dan produktivitas dari kerbau 

lokal (Direktorat Jenderal Peternakan 2014).  

Salah satu daerah yang potensial pengembangan kerbau di Provinsi Riau 

berdasarkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (2015) 

menyebutkan Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu kabupaten yang 

mempunyai potensi alam yang sangat mendukung dalam pengembangan dan 

pelestarian ternak kerbau karena daerah di Kabupaten Kampar banyak memiliki 
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dearah rawa yang di sukai oleh ternak kerbau dan dekat dengan Kota Pekanbaru 

yang menjadi Ibu Kota provinsi Riau sebagai pasar bagi ternak.  

Data  populasi kerbau berapa tahun belakang ini di Kabupaten Kampar 

Tahun 2005: 21.342 ekor, Tahun 2006 : 21.555 ekor, Tahun 2007 : 22.548 ekor, 

Tahun 2008 : 18.923 ekor, Tahun 2009 : 21.703 ekor. Tahun 2010 :  22.430  ekor, 

Tahun 2011 : 18.795 ekor, Tahun 2012 : 17.999 ekor, Tahun 2013 : 19.174 ekor 

dan Tahun 2014 : 21.274 ekor (Disnak Riau, 2015). Menghindari ancaman 

kepunahan dan perencanaan menuju swasembada daging Kabupaten Kampar 

ditetapkan menjadi salah satu galur rumpun ternak. Surat keputusan Mentri 

Pertanian Indonesia yang menetetapkan Kerbau Kuntu menjadi salah satu plasma 

nutfah di Kabupaten Kampar yang terletak di Desa Kuntu Kecamatan Kampar kiri 

(Direktorat Jenderal Peternakan 2014).. 

 Kecamatan Kampar Kiri salah satu daerah di Kabupaten Kampar yang 

berpotensi dalam pengembangan ternak kerbau  yang memilki populasi tebesar di 

Kabupaten Kampar dan memiliki potensi alam Kecamatan Kampar Kiri yang 

berawa  dan dialiri dengan sungai disukai oleh ternak kerbau untuk beradaptasi 

dengan lingkungan. Padang pengembalaan yang masih banyak terdapat di 

Kecamatan Kampar Kiri yang dikhususkan oleh masarakat untuk mengembalakan 

kerbau dan didukung dengan perkebuanan sawit yang bisa dijadikan sebagai 

pakan ternak. Data populasi kerbau berapa tahun belakang ini di Kecamatan 

Kampar kiri Tahun 2011: 3.820 ekor, Tahun 2012 : 3.756 ekor, Tahun 2013 : 

3.799 ekor, Tahun 2014 : 3.967  ekor dan Tahun 2015 : 4.265 ekor (Disnak 

Kecamatan Kampar Kiri, 2015). 
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Pada umumnya peternak memelihara ternak Kerbau Kuntu di Kecamatan 

Kampar Kiri secara turun menurun dan menjadi pekerjaan sampingan. Secara 

umum sistem pemeliharaan masih secara tradisional dan sistem perkawinan masih 

mengunakan kawin alam dan belum ada pengetahuan tentang performan 

reproduksi kerbau Kuntu. Untuk menunjang peningkatan hasil produksi dari 

ternak kerbau di Kecamatan Kampar Kiri maka diperlukan pengetahuan tentang 

kondisi performan reproduksi melihat pesentase perkembangan populasi Kerbau 

Kuntu tidak signifikan.  

Faktor produksi ternak kerbau yang produktif seperti yang kita ketahui  

mempunyai performan reproduksi yang baik untuk mendapatkan hasil produksi 

yang maksimal juga nantinya. Sehingga performan reproduksi merupakan hal 

yang sangat penting diperhatikan pada ternak kerbau. Indeks performan 

reproduksi yaitu meliputi jarak beranak, perkawinan sampai dengan bunting, lama 

bunting dan waktu kosong (Chaiklun dkk, 2012). Berdasarkan uraian diatas untuk 

menambah dan mengetahui informasi dan penelitian tentang Kerbau Kuntu maka 

telah dilaksanakan penelitian tentang “Performan Reproduksi dan 

Morfometrik Ternak Kerbau Kuntu Betina di Kecamatan Kampar Kiri 

Kabupaten Kampar, “.   
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1.2 Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui informasi perfoman reproduksi 

ternak Kerbau Kuntu yang ada di Kecamatan Kampar Kiri yang berkaitan dengan 

penunjang peningkatan produksi ternak Kerbau Kuntu yang meliputi adalah lama 

bunting, angka kelahiran, jarak beranak, umur induk, jumlah beranak dan efisiensi 

reproduksi kerbau Kuntu  dan mofometrik ternak kerbau Kuntu yang meliputi 

panjang badan, timggi pundak, tinggi pingul, lingkar dada di Kecamatan Kampar 

Kiri. 

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Melihat gambaran performen reproduksi kerbau kuntu terdiri dari bunting, 

angka kelahiran, jarak beranak, umur induk, jumlah beranak dan efisiensi 

reproduksi  

2. Melihat mofometrik kerbau kuntu 

3. Imformasi bagi pihak peneliti, pemerintah dan instansi instansi terkait 

 

 

 

 

 

 

 


