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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sejarah Ternak Kerbau 

Karbau adalah ternak asli daerah panas dan lembab, khususnya di daerah 

belahan utara tropika (Murti, 2002). Ternak kerbau merupakan hewan ruminansia 

yang berkembang di banyak bagian dunia dan diduga berasal dari daerah India. 

Kerbau domestikasi atau water bufallo yang ada pada saat ini berasal dari spesies 

Bubalus arnee. Spesies kerbau lainnya yang masih liar adalah mindorensis, 

depressicornis dan cafer (Hasinah dan Handiwirawan, 2006). Kerbau Asia terdiri 

atas dua sub spesies yaitu kerbau liar dan kerbau domestik. Kerbau domestik 

terdiri atas dua tipe yaitu kerbau rawa (swamp buffalo) dan kerbau sungai (river 

buffalo) (Lita, 2009). 

Kerbau (Bubalus bubalis) merupakan ternak ruminansia besar yang 

mempunyai potensi tinggi dalam penyediaan daging. Kerbau ditinjau dari 

habitatnya, digolongkan dalam dua tipe yaitu swamp bufallo dan river bufallo. 

Swamp buffalo (kerbau rawa) tipe habitatnya adalah area daerah rawa yang tempat 

berkubangnya di lumpur, sedangkan river buffalo (kerbau sungai) menetap di 

daerah basah dan lebih suka berenang di sungai atau kolam yang dasarnya keras 

(Lita, 2009) 

Rukmana (2003) menyatakan kerbau hasil penjinakan (domestikasi) 

dikenal dengan nama kerbau piara (Bos Bubalus vulgaris). Kerbau piara ini telah 

menyebar kebagian Afrika, Eropa Selatan, Amerika Utara dan Asia Selatan yang 

kemudian populer disebut Water buffalo. Dari Water buffalo kemudian 

turunannya dikenal dua jenis kerbau, yaitu kerbau yang senang berkubang 
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dilumpur (Swamp buffalo) dan kerbau yang senang mandi dan berenang di air 

(River buffalo). Kerbau piara mempunyai sifat yang berbeda dengan kebiasan 

aslinya yang suka merendam diri, karna ternak kerbau telah dijinakan dan 

dipelihara oleh manusia. 

Menurut sejarah perkembangan dosmestifikasi kerbau didunia. Murti 

(2007). Menjelaskan bahwa sejarah perkembangan domestikasi ternak kerbau 

(Bubalus bubalis) sudah dilakukan sejak tahun 4500 tahun yang lalu, terdapat 4 

macam kerbau di dunia yang menurunkan kerbau yang ada sekarang (a) 

Tamarraw atau tamarro adalah kerbau liar di Filipina Selatan, khususnya pulau 

Mindanao. Berukuran tinggi  75-100 cm. (b) Kerbau India (Bubalus Arnaee) 

dikenal sebagai nenek moyang kerbau domestikasi berukuran besar dan masih 

untuk dipotong atau penghasil susu. (c) Anoa, kerbau liar yang terdapat di Pulau 

Sulawesi, berukuran lebih kecil dari Tamarraw. (d) Syncerus caffer ialah Kerbau 

liar berukuran besar seukuran dengan binatang Badak dengan tanduk besar 

terdapat di Afrika Selatan. Dari keempat jenis kerbau tersebut, hanya kerbau India 

yang sudah mengalami domestikasi sejak lama. Kerbau lokal di Asia dikenal 

dengan beberapa istilah sesiau daerahnya, antara lain bhanis di India, aljamos di 

negara-negara Arab, kerbau Malaysia dan Indonesia (Murti, 2002).  

Perkembangan sejarah dosmestifikasi ternak diseluruh dunia berasal dari 

sekitar India. Kerbau diduga telah dibawa ke pulau Jawa yaitu pada saat berpindah 

nenek moyang dari India kejawa pada tahun 1000 SM (Sumoprastowo, 2003).  

Kerbau peliharaan di indonesia Kerbau terbagi atas dua tipe yaitu kerbau lumpur 

(Swamp buffalo) dan kerbau Sungai (River buffalo). Kerbau Lumpur umumnya 

digunakan sebagai penghasil daging dan tenaga kerja seperti kerbau belang. 
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Kerbau sebagai pengasil susu seperti: kerbau Murrah, kerbau Surti, kerbau Nili, 

dan kerbau Ravi. 

Sumoprastowo (2003) menyatakan di Indonesia ada dua bangsa kerbau 

yang diternakkan di dunia yaitu kerbau Lumpur (swamp buffalo) dan kerbau 

Sungai (river buffalo). Kerbau Lumpur memiliki 48 pasang kromosom dan kerbau 

Sungai memiliki 50 pasang kromosom, walaupun berbeda dalam jumlah 

kromosom tetapi perkawinan keduanya menurunkan keturunan yang juga fertil 

baik pada ternak jantan maupun betina, hanya diduga bahwa daya reproduksi 

crossbred tersebut lebih rendah dari masing masing tetuanya. Indonesia 

mempunyai berbagai bangsa kerbau (Talib, 2008). 

Ternak kerbau di Indonesia termasuk jenis kerbau Rawa. Ternak kerbau 

lebih menyenangi daerah yang berair seperti rawa, danau dan sawah. Hal ini karna 

badan kerbau tidak tahan terhadap terik matahari, maka secara periodek badannya 

harus direndam didalam air (Pribadi dkk. 2010). Kebanyakan kerbau di Indonesia 

adalah tipe kerbau Rawa/Lumpur (Bubalus bubalus), hanya beberapa ratus ekor 

kerbau tipe sungai yang terdapat di Sumatera Utara (Situmorang, 2005).  

Kerbau sebagai salah satu sumber daging yang tidak kalah mutunya 

dibandingkankan dengan daging sapi, tetapi selalu dilupakan. (Yendraliza dkk., 

2010) Menjelaskan bahwa ternak kerbau (Bubalus bubalis) merupakan salah satu 

ternak di Indonesia yang kurang mendapat perhatian, padahal kerbau merupakan 

ternak yang potensial dalam menghasilkan daging. Ditinjau dari nilai modal 

ternak secara nasional, ternak kerbau mempunyai andil sebesar 23% dari seluruh 

modal ternak yang ada di Indonesia. Dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani 
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secara nasional, sampai saat ini ternak kerbau masih memberikan sumbangan 

yang kecil. 

Tenaga kerbau sejak lama merupakan sumber tenaga pengolah tanah dan 

penarik gerobak (pedati) dalam lingkungan kehidupan petani di pedesaan. Status 

ternak kerbau ditunjukkan pada kehadiran dan partisipasi ternak tersebut dalam 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ternak kerbau dibutuhkan sebagai sarana 

upacara adat dan keagamaan, aturan-aturan dan kebiasaan tradisioanal yang 

kompleks. Selain itu, ternak kerbau merupakan lambang keberadaan pemiliknya 

dan berperan penting dalam kehidupan sosial beberapa suku bangsa di Indonesia 

(Rukmana, 2003). 

2.1.1 Kerbau Sungai (River Buffalo) 

            Kerbau Murrah merupakan kerbau sungai yang paling penting di India dan 

beberapa negara lainnya. Kerbau Murrah terdapat juga di Indonesia yang 

dipelihara di Sumatera Utara oleh orang-orang keturunan Sikh, India. Bangsa 

kerbau Murrah berasal dari India di Negara Bagian Uttar, Pradesh, Haryana, 

Punyab dan Delhi (Lita, 2009). Kerbau Murrah termasuk kerbau yang paling 

efisien dalam menghasilkan susu. Produksi susunya diperoleh sebanyak 1800 kg 

per laktasi dengan kadar lemak 7-8%, sedangkan lama laktasi 9-10 bulan (Lita, 

2009). 

Penelitian Praharani dan Triwulanningsih (2007) Kerbau Murrah memiliki 

kulit yang umumnya berwarna hitam. Memiliki tanda putih pada kepala dan kaki. 

Warna lainnya yang ditemukan adalah coklat ,Tanduk kerbau Murrah pendek dan 

berbentuk keriting atau spiral sedangkan untuk ukuran kerbau Murrah adalah 
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tinggi pundak 122,80 cm, tinggi pinggul 125,40 cm, panjang badan 123,20 cm 

dan lingkar dada190,22 cm. 

Hasil penelitian Puslitbang Peternakan (2006) pada pengamatan 170 ekor 

kerbau Murrah di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa bentuk tanduk 82% 

melingkar ke atas, 6% mengarah ke bawah dan 11% kombinasi antara kerbau 

murrah dan kerbau rawa. Bobot badan umur 2,5-4 tahun kerbau betina mencapai 

407 kg dan jantan mencapai 507 kg.  

2.1.2 Kerbau Rawa (Swamp Buffalo) 

Chantalakhana dan Skunmum (2002) menyatakan bahwa kerbau Rawa 

(swamp buffalo) terdapat di daerah yang berawa-rawa atau di daerah yang banyak 

terdapat rawa-rawa di Asia. Robbani (2009)  melaporkan  bahwa  kerbau  rawa  di  

Kabupaten Bogor sebagian besar memiliki tanduk melingkar ke belakang, warna 

kulit abu-abu gelap, warna kaki dominan putih, unyeng unyeng terdapat di kepala 

dan memiliki garis kalung double. Erdiansyah (2008)  melaporkan  bahwa  kerbau 

rawa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat memiliki tanduk  melingkar 

keatas, garis kalung double, warna kaki putih, unyeng unyeng terdapat  

dipinggang dan jenis teracak mangkok. Kampas (2008) melaporkan bahwa  

kerbau rawa di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memiliki warna  

kulit abu abu gelap, tanduk melingkar keatas, garis kalung double, unyeng unyeng  

terdapat di pinggang dan kaki memiliki Stocking. 

Chantalakhana dan Skunmum (2002) meneliti ukuran tubuh kerbau rawa 

dibeberapa negara Asia. Ukuran tubuh kerbau rawa di China misalnya memiliki  

tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada pada jantan berurutan 129, 143 

dan 188 cm; sedangkan pada betina berurutan 124, 132 dan 179 cm. Kerbau rawa 
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di Malaysia untuk ketiga ukuran tubuh tersebut dilaporkan pada jantan berurutan 

129, 123 dan 183 cm; pada betina berurutan 121, 121 dan 180 cm. Ukuran tubuh 

kerbau rawa di Thailand pada jantan berurutan 129, 144 dan 197 cm; serta pada 

betina berurutan 123, 134 dan 182 cm. Pengamatan morfometrik  kerbau rawa 

dibeberapa wilayah di Indonesia sudah dilaporkan sejumlah penelitian. Penelitian 

Hidayat (2007) di Propinsi Banten, misalnya pada kerbau jantan melaporkan 

tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada berurutan 121, 121 dan 166 cm; 

sedangkan pada betina berurutan 117 , 110 dan 171 cm. Kerbau rawa di Provinsi  

Sumatera Utara untuk ketiga ukuran tubuh tersebut pada jantan berurutan 126, 

118 dan 182 cm; sedangkan betina berurutan 118, 117 dan 168 cm. Penelitian  

Kampas (2008) di Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara 

melaporkan bahwa kerbau rawa jantan memiliki tinggi pundak, tinggi pinggul, 

panjang badan, lebar pinggul, lebar dada, dalam dada dan lingkar dada berurutan 

128, 126, 135, 31, 96, 78 dan 194 cm; sedangkan pada betina berurutan 126, 124, 

134, 31, 95, 77 dan 193 cm. 

2.1.3 Kerbau Kuntu 

Kerbau Kuntu umumnya di pelihara di daerah luas di lahan luas yang tidak 

di manfaatkan untuk usaha pertanian atau daerah yang sulit untuk bercocok 

tanam. Kerbau Kuntu biasanya digunakan sebagai penghasil daging, ternak 

kerja,tabungan, penghasil susu, sarana ritual maupun sebagai status sosial (prahani 

et,.al 2010). Sebagian besar masarakat kampar memanfaatkan ternak kerbau kuntu 

untuk diperah susunya untuk dijadikan bahan makanan tradisional dan kulit hasil 

olahan daging dijadikan kerupuk makanan ringan (Disnak Provinsi Riau, 2014).  
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Kerbau Kuntu dipelihara secara turun temurun dan telah menyatu dengan 

kehidupan masarakat dan meningkatkan kehormatan keluarga tergantung jumlah 

kepemilikan serta dijadikan sumber modal dalam menunjang ekonomi keluarga. 

Kerbau Kuntu berasal dari  Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten 

Kampar kemudian populasinya meningkat sehingga menyebar kebeberapa desa 

sekitarnya. Wilayah seberannya Kerbau Kuntu seperti Desa Kuntu, Teluk Paman, 

Lipat Kain, Padang Sawah, Domo,Gema, Tanjung Belit dengan jumlah poulasi 

sekarang mencapai 6000 ekor dan populasinya belum dicampuri oleh populasi 

ternak kerbau lainnya. Kerbau Kuntu memiliki ciri fisik yang spesifik warna 

tubuh hitam gelap, bentuk tubuh padat berisi, sedikit lemak, bentuk tubuh tidak 

terlalu besar, tanduk melengkung kebelakang. kerbau kuntu mampu beradaptasi 

pada lingkungan pakan kurang baik dan memiliki daya tahan terhadap penyakit 

tropis tinggi serta bertempramen jinak (Disnak Provinsi Riau, 2014).  

2.2  Penentuan Umur Ternak  

Cara untuk mengetahui umur ternak adalah dengan melihat catatan 

produksi atau dari kartu recording ternak yang bersangkutan namun di Indonesia 

pencatatan merupakan hal yang belum biasa dilakukan peternak apabila tidak 

terdapat kartu rekording umur ternak dapat diperkirakan dengan mengamati 

pergantian giginya karena pergantian gigi waktunya relatif teratur dan mengamati 

berdasarkan tumbuhnya tanduk dan cincin tanduk yang kurang akurat. Rekording 

ternak merupakan proses pencatatan semua kegiatan dan kejadian yang dilakukan 

pada suatu usaha peternakan. Kegiatan pencatatan (recording) ini dapat meliputi 

aspek peternaknya, aspek organisasi dan semua kejadian yang dialami dalam 

usaha peternakan dan performans ternak yang bersangkutan. Variabel yang biasa 
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dicatat dalam rekording ternak adalah identitas ternak (umur, keturunan, dll), 

performans produksi (khusus pada sapi perah ditambah dengan data produksi 

susu), performans reproduksi dan kesehatan ternak (Hardjosubroto, 1994).  

Penentuan umur ternak dengan melihat lingkar cincin tanduk adalah 

dengan cara menjumlahkan angka dua pada tiap lingkar cincin tanduk. Misalnya 

terdapat satu lingkar cincin tanduk berarti sapi tersebut berumur tiga tahun. 

Asumsi dari penambahan angka dua tersebut adalah sapi telah dewasa kelamin 

dan siap melahirkan pada umur dua tahun (Timan, 2003). Pendugaan umur ternak 

berdasarkan tumbuhnya tanduk dan cincin tanduk adalah yang paling kurang 

akurat. Oleh karena itu pendugaan dengan cara ini jarang dipergunakan. Prinsip 

pendugaan umur berdasarkan cincin tanduk didasarkan pada pengaruh pakan. 

Alasannya, diIndonesia terjadi musim kemarau dan musim hujan (Santosa 2008).  

Menurut Murti (2003) pendugaan umur ternak yang mendekati nilai 

kebenaran adalah pegamataan gigi khussunya gigi Insecisor (seri).cara pengamtan 

adalah dengan melihat pemunculan gigi atau erupsion dari gigi susu maupun gigi 

tetap. Menurut Rukmana (2003), Umur ternak kerbau dapat dilihat melalui 

keadaan giginya. Gigi kerbau hanya terdapat pada rahang bawah, sedangkan 

rahang atas hanya merupakan  bantalan keras yang digunakan untuk memotong 

rumput. Gigi pada rahang bawah berjumlah 8 buah (4 pasang). Pedoman untuk 

menentukan umur ternak kerbau melalui keadaan gigi ternak dapat dilihat dalam 

Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Penentuan umur ternak kerbau 

No. Keadaan Gigi Umur Kerbau 

1 Gigi susu sudah tergesek 2 tahun 

2 Gigi seri susu dalam (I1) berganti 2,5 tahun 

 dengan gigi seri tetap   

3 Gigi seri susu tengah dalam (I2) berganti 3,5 tahun 

 seri tetap   

4 Gigi seri susu tengah luar (I3) 4,5 tahun 

5 Gigi seri susu luar (I4) berganti dengan 5-6 tahun 

 gigi seri tetap   

6 Semua gigi seri tetap tergesek 7 tahun 

7 Bidang pergesekan semua gigi seri hampir 8 tahun 

  berbentuk segi empat   

Sumber : Rukmana (2003). 

2.3 Reproduksi Ternak Kerbau Betina 

Reproduksi merupakan suatu proses yang berlangsung diatas keperluan 

dasar tubuhnya, artinya untuk kelangsungan proses tersebut dibutuhkan pakan dan 

gizi diatas kebutuhan dasar untuk hidup pokok (bertahan hidup). Dengan 

demikian, maka pemenuhan pakan  dan gizi yang memadai harus benar-benar 

diperhatikan agar kegiatan reproduksi dapat berjalan normal (Hafez, 2000). 

Reproduksi hewan betina adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan 

seluruh tubuh hewan itu. Sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup 

khusus hewan ternak dalam hal ini sudah memasuki sexual maturity atau dewasa 

kelamin. Setelah mengalami dewasa kelamin, alat-alat reproduksinya akan mulai 

berkembang dan proses reproduksi dapat berlangsung baik. 

 Sistem tersebut tidak hanya menerima telur-telur yang diovulasikan oleh 

ovarium dan membawa telur-telur ke tempat implantasi yaitu uterus, tetapi juga 

menerima sperma dan membawanya ke tempat fertilisasi yaitu oviduk. Menurut 

Isnaeni (2006) Reproduksi merupakan proses pembentukan individu baru, dimana 
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reproduksi pada hewan dapat terjadi secara seksual (generatif) dan aseksual 

(vegetatif). Proses produksi secara aseksual dapat berlansung dengan cara 

pembelahan, fragmantasi atau building (bertunas). 

 Proses reproduksi pada ternak yang terjadi secara seksual (generatife) 

yang diawali dengan pembentukan gamet, pembuahan, dan proses perkembangan 

embrio sehingga individu baru akan muncul. Secara umum anatomi organ 

reproduksi kerbau betina sama dengan ruminansia lainnya, kecuali ovarium 

kerbau lumpur relatif lebih kecil dibandingkan dengan kerbau Murrah. Rataan 

panjang dan berat ovarium kanan sebesar 2,11 cm dan 2,94 gram, sedangkan 

ovarium kiri sebesar 2,08 cm dan 2,53 gram. Hal ini menunjukkan bahwa ovarium 

kanan mempunyai aktifitas lebih besar dibandingkan ovarium kiri. Ternak kerbau 

mempunyai karakteristik perkembangbiakan dimana dewasa kelamin (pubertas) 

yang sangat lambat (Disnak Riau, 1998). 

 

 

Gambar 2.1 : Organ reproduksi ternak betina 

Sumber gambar : (http://yusufsila-binatang.blogspot.com). 

 

Pubertas dapat didefenisikan sebagai umur atau waktu dimana organ-organ 

reproduksi mulai berfungsi dan perkembangbiakan dapat terjadi. Pada hewan 

http://4.bp.blogspot.com/_djJmudheLXk/TFYzcFejoTI/AAAAAAAAAI0/HsjofOS5Fqs/s1600/Organ+reproduksi+hewan+betina++(sapi).jpg
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jantan purbertas ditandai dengan kesanggupan menghasilkan spermatozoa dan 

berkopulasi, sedangkan pada betina ditandai dengan terjadinya birahi (estrus) dan 

ovulasi. Ilyas dan Leksmono (1995) menyatakan pubertas dapat didefinisikan 

sebagai umur atau waktu dimana organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan 

perkembangbiakan dapat terjadi. Pubertas pada hewan jantan ditandai dengan 

kesanggupan menghasilkan spermatozoa dan berkopulasi, sedang pada betina 

ditandai dengan terjadinya berahi (estrus) dan ovulasi. Berahi merupakan saat atau 

waktunya alat reproduksi seekor ternak betina dimana ovum siap menerima 

spermatozoa dari ternak jantan sehingga jika pada saat berahi terjadi perkawinan 

dan pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina dalam ovarium akan 

terjadi zigot (pembuahan).  

Kerbau adalah ternak polyestrus dengan tanda tanda birahi terlihat kurang 

jelas atau silent heat. Menurut laporan Yurleni (2000) birahi pada ternak kerbau 

sekitar 12-36 jam, lebih lama jika dibandingkan ternak sapi yang sekitar 12-18 

jam. Kerbau jantan dan betina dewasa kelamin sekitar umur 2,5-3 tahun.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Triwulanningsih et al, (2004) di  

Provinsi Banten menunjukkan beberapa faktor penyebab rendahnya angka  

kelahiran kerbau, antara lain kondisi induk kurang prima disebabkan kualitas  

pakan yang rendah, serangan parasit yang tinggi serta estrus  lebih banyak terjadi 

pada malam hari saat pejantan tidak berada di kandang yang sama. Penelitian 

yang dilakukan oleh Bhikane dan Khawitkar (2004) di Vietnam menyatakan 

bahwa sirkulasi reproduksi kerbau sebagai berikut; umur pubertas berkisar antara 

36-42 bulan, siklus berahi 21 hari, lama berahi berkisar antara 12-24 jam, waktu 

ovulasi 10-14 jam setelah akhir berahi, lama kebuntingan 310 hari, selang  
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beranak 12-14 bulan  dan  musim kawin bulan September-Februari (sesuai dengan 

musim tanam). 

2.4 Kebuntingan  

Menurut Frandson (1992) menyatakan kebuntingan berarti keadaan anak 

sedang berkembang didalam uterus seekor hewan. Dalam penghidupan peternak, 

periode kebuntingan pada umumnya dihitung mulai dari perkawinan yang terakhir 

sampai terjadinya kelahiran anak secara normal. Periode kebuntingan dimulai 

dengan pembuahan dan berakhir dengan kelahiran anak yang hidup.  

Peleburan spermatozoa dengan ovum mengawali reaksi kimia dan fisika 

yang majemuk, bermula dari sebuah sel tunggal yang mengalami peristwa 

pembelahan diri yang berantai dan terus menerus selama hidup individu tersebut. 

Tetapi berbeda dalam keadaan dan derajatnya sewaktu hewan itu menjadi dewasa 

dan menjadi tua. Setelah pembuahan, yang mengembalikan jumlah kromosom 

yang sempurna, pembelahan sel selanjutnya bersifat mitotik sehingga anak-anak 

sel hasil pembelahannya mempunyai kromosom yang sama dengan induk selnya. 

Peristiwa ini berlangsung sampai hewan menghasilkan sel kelamin (Salisbury, 

1985). 

Secara teoritis, tanda-tanda kerbau bunting adalah setelah dikawinkan 

tidak minta kawin lagi atau tidak muncul lagi siklus berahi berikutnya dan setelah 

umur tiga bulan kebuntingan secara palpasi rektal akan bisa dibuktikan adanya 

embrio di dalam rahim kerbau betina, kerbau betina  bila sudah keadaan bunting 

tidak mau dinaiki oleh kerbau jantan, memasuki kebuntingan lima bulan sudah 

jelas terlihat secara eksterior kondisi perut membengkak dan turun serta 
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temperamen kerbau betina selama bunting akan menjadi tenang (Disnak Riau, 

1998).   

Menurut  Feradis  (2010) keberhasilan  kebuntingan  tergantung  pada 

ketepatan  waktu  antara  perkembangan  mekanisme  luteolitik  pada  induk  dan 

antiluteolitik yang dihasilkan oleh konseptus. Apabila  terjadi  ketidak 

seimbangan akan  menyebabkan  kematian  embrio  dan  hal  ini  merupakan  

penyebab  utama kegagalan  reproduksi  pada  sapi.  Lama  kebuntingan  akan  

ditentukan  oleh:  1) Faktor maternal (umur induk), 2) Faktor fetal (litter size, 

jenis kelamin), 3) Faktor genetik (species, breed dan genotip fetus) , 4) Faktor 

lingkungan (nutrisi, suhu dan musim). 

2.5 Lama Bunting 

Hafez (2000) lama bunting adalah banyaknya hari antara hari perkawinan 

yang terakhir jadi sampai dengan hari saat kelahiran gudel (anak kerbau). 

Terdapat perbedaan lama kebuntingan diantara beberapa jenis kerbau, umur induk 

kerbau, musim beranak, kelamin keturunannya dan lingkungan hidupnya. Lama 

kebuntingan ditentukan oleh  empat faktor, yakni faktor maternal, faktor fetal, 

faktor genetik, dan faktor lingkungan (Feradis, 2010). Secara umum, kerbau 

mempunyai masa kebuntingan jauh lebih lama daripada sapi. Di India dan Mesir 

kisarannya adalah 309-318 hari pada kerbau Murrah. Pada kerbau lumpur 

Indonesia, hasil survei menunjukkan 11-12 bulan (Toelihere, 1977). 

Masa kebuntingan pada kerbau lumpur jauh lebih lama dibandingkan 

dengan kerbau perah, mencapai 325 sampai 330 hari (Hafez 2000). Angka 

konsepsi, perbandingan kelamin, dan kelahiran kembar Hafez (2000) menemukan 

bahwa angka konsepsi pada kerbau perah di Mesir adalah 55,63% pada insemenasi pertama 
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ditambah 21,62% pada inseminasi kedua dan 7,66% pada inseminasi ketiga. Olofa 

(1968 ) melaporkan angka-angka konsepsi pada angka pertama sebesar 64,26%  dan  8%. 

Angka konsepsi pada kerbau lumpur di Indonesia adalah 63,2% dan 57, 9%, 

masing-masing untuk perkawinan alam dan inseminasi buatan (Toelihere, 1976). 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap angka kebuntingan pada kerbau 

lumpur adalah fertilitas pejantan dan betina, lingkungan dan tatalaksana, larutan 

pengencer yang digunakan, deposisi semen, teknik perkawinan atau inseminasi 

dan jumlah inseminasi perkebuntingan (Hafez 1993).  

2.6 Umur Beranak Pertama   

 Umur beranak pertama adalah proses pengeluaran fetus dengan dimulainya 

kontraksi kuat dan teratur dari uterus dan cervix yang pertama setelah proses 

kebuntingan terjadi (Tomaszewska et al., 1991). Bahri dan Talib (2007) 

menyatakan bahwa umur bernak pertama kerbau lumpur di Indonesia antara 42-48 

bulan. Hasil survey di Indonesia terutama di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, umur pertama kali kerbau beranak 

masing-masing 45,0; 49,6; 47,7; 49,1; 45,6 dan 49,2 bulan dengan rata-rata 47,7 

bulan (Keman, 2006). Sementara itu, di Brebes, Pemalang, Semarang dan Pati rata  

rata umur kerbau pertama kali beranak, berturut - turut adalah 44, 40, 44 dan 42 

bulan (Lendhanie, 2005). 

 Yendraliza dkk.,  (2010) menyatakan umur beranak pertama pada kerbau 

di Kabupaten Kamapar rioau adalah 1,253 hari (3.5 tahun) ± 179 hari. Umur 

beranak pertama pada kebau di pengeruhi oleh umur kawin pertama, bangsa 

kerbau, musim dan kecukupan pakan (Jaiunudeen dan Hafez (2000). 
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Ditambahkan oleh Bahrile (2005) melaporkan umur kawin pertama dari beberapa 

kerbau lumpru pada beberapa negara adalah 14 – 36 bulan.  

2.7  Interval Perkawinan Setelah Beranak 

Interval perkawinan setelah beranak adalah jarak dari induk beranak 

sampai kawin kembali. Proses kawin kembali setelah beranak pada kerbau cukup 

panjang, secara rataan di atas satu bulan. Lendhanie (2005) menyatakan kerbau 

rawa berahi kembali setelah 3-5 bulan melahirkan. Hal ini disebabkan adanya 

faktor proses involusi uterus yang lebih lama terjadi pada kerbau. Zulbardi dan 

Kusumaningrum (2005) yang menunjukkan bahwa pada umumnya atau 63,3% 

kerbau induk akan dikawinkan kembali 2 bulan setelah beranak, dan sisanya 

sebesar 36,63% perkawinan baru dimulai setelah beranak lebih dari dua bulan. 

2.8 Angka Kelahiran 

Angka kelahiran adalah jumlah anak yang lahir selama 1 tahun di bagi 

dengan jumlah induk dewasa dalam 1 tahun yang sama, dinyatakan dalam persen 

(Martojo 1978). Borghese dkk (2005) menyatakan bahwa persentase angka 

kelahiran sering bervariasi secara luas antar kelompok yang berbeda dan dalam 

kelompok yang sama dalam tahun berbeda.  

Setiap daerah memilki perbedaan angka kelahiran yang di sebabkan 

kualitas pakan, manajemen dalam suatu populasi serta iklim (Borghese dkk., 

2005). Ternak besar yang dipelihara dengan jalan digembalakan di padang 

pengembalaan umur ideal dengan ternak kerbau saat dikawinkan pertama kali 

yaitu 2,5-3 tahun pada saat ternak mulai mencapai dewasa kelamin dan dewasa 

tubuh dengan lama kebuntingan 310 hari (Lendhanie 2005). Hal ini dipertegas 

oleh Bhanasari (1975) yang kutip Toelihere (1993) menyatakan bahwa dengan 
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tatalaksana dan makanan yang baik untuk kerbau dapat melahirkan untuk 12 

bulan dan masa produksi 20 tahun. Angka kelahiran ternak kerbau di Kabupaten 

Kampar dari sampel populasi 3 Kecamatan mencapai 54.95 % ± 5.44% ( 

Yendraliza dkk., 2010). 

2.9 Calving Interval 

Hafez (2000) menyatakan bahwa Calving Interval adalah jangka waktu 

antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Calving Interval merupakan 

gabungan data service periode dan lama bunting (Saladin, 1992). Pengaturan 

kelahiran berhubungan langsung dengan calving interval. Semakin pendek selang 

waktu kelahiran, semakin optimum jumlah kelahiran anak semasa hidup hewan 

betina induk tersebut. Selang waktu kelahiran dipengaruhi oleh birahi timbul 

setelah terjadi kelahiran anak. Selang kelahiran akan terjadi lebih pendek bila 

mana birahi kembali setelah melahirkan anak cepat timbul kembali. 

Frekuensi beranak selama kehidupan ternak kerbau mempengaruhi 

produkdi selama hidupnya. Supaya frekuensi beranak optimal maka peternak 

harus mengetahui jarak beranak agar dapat mengatur jarak beranak ternaknya, 

jarak beranak dihitung dari dua kelahiran berturut-turut (Jainudin dan Hafez, 

2000). Jarak beranak selang kelahiran kerbau sangat beragam dan umumnya lebih 

lama dari pada sapi,( Triwulanningsih et al, 2004). Kurniawan (2009) faktor 

faktor yang berpengaruh terhadap calving interval ditingkat ternak yaitu service 

per konsepsi, lama waktu kosong, birahi pertama postpartus, perkawinan 

pospartus, skor kondisi tubuh, lama waktu sapih, lama laktasi, dan penyakit 

penyakit reproduksi.  
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FAO (2003) menyatakan bahwa jarak beranak kerbau lumpur adalah 400-

600 hari dengan berahi pertama setelah postpartum 130 hari. Menurut  (Keman, 

2006) kerbau rawa di Indonesia beranak pada interval 14 - 22 bulan. Menurut 

pendapat Lendhanie (2005) bahwa selang kelahiran kerbau rawa berkisar antara 1-

3 tahun atau rata-rata 1,5 tahun. Menurut penelitian Lendhanie (2005) bahwa jarak 

beranak kerbau lumpur di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 18-24 bulan. Pada 

penelitian Yendraliza (2010) jarak beranak kerbau lumpur di Kabupaten Kampar 

yaitu 391.667 ± 18,92 hari. Jarak beranak di masing masing tempat memiliki 

perbedaan.Perbedaan jarak beranak pada masing- masing tempat kemungkinan 

disebabkan oleh perbedaan breed, umur dan gentik (Noskes dkk.,  2007). Pendapat 

ini ditambahkan oleh oleh Perera (2010) bahwa jarak bernak di pengaruhi oleh 

berahi pertama setelah melahirkan dan lama bunting. (Menurut Fahimuddin, 

1975) calving interval lebih banyak diatur oleh faktor nongenetik yaitu ada 

kesempatan menurunkannya dengan efisiensi manejemen pemeliharaan dan 

pemberian pakan yang tepat.  

2.10 Morfometrik Kerbau Betina 

Sitorus dan Anggraeni (2008) menyatakan kerbau sungai (murah) betina 

secara umum memiliki ukuran tubuh yang tidak berbeda dengan silangan kecuali 

pada ukuran dalam dada, dalam dada (75,9±4,85 cm) dan lingkar dada lebih besar 

dari pada ukuran dalam dada (73,0±2,53 cm) dan lingkar dada (196,5±9,58 cm) 

kerbau silangan. Seluruh peubah ukuran tubuh kerbau rawa diketahui lebih kecil 

dari kerbau sungai dan silangan (P<0,05). Koefesien keragaman secara umum 

menunjukan ukuran tubuh kerbau betina tinggi pada peubah lebar dada, tetapi 

rendah pada tinggi pinggul. Klasifikasi berdasarkan jenis kerbau menunjukan 
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ukuran tubuh kerbau sungai relatif beragam (3,20-10,90%) dari pada kerbau 

silangan (2,50-7,00%) dan rawa (3,30-6,90%). 

Deskripsi dan presentase heterosis ukuran-ukuran tubuh kerbau betina 

terkoreksi perbedaan lokasi dan umur. 

Tabel 2.2. Ukuran tubuh kerbau betina 

Ukuran tubuh      jenis kerbau     x±SB (cm)             KK (%)          heterosis (%) 

Tinggi pundak        murah          133,13±4,37A           3,20        

                               Silangan      132,59±3,36A            2,50                   47,4 

                               Rawa           122,26±4,78B            3,90 

Tinggi pinggul       murah          132,50±4,49A            7,30 

                               Silangan      131,92±3,42A            2,50                   4,67 

                               Rawa           121,38±4,01B            3,30   

Panjang badan        murah          131,87±7,98A            6,60      

                               Silangan       134,05±7,52A           5,60                    6,02 

                               Rawa           119,14±6,21B            5,20 

Dalam dada           murah             75,90±4,85A            6,30 

                               Silangan         73,03±2,53B            3,40                   6,32 

                                Rawa             65,65±4,55C            6,90 

Lebar dada             murah             43,50±4,75A           10,90 

                              Silangan          43,95±2,81A             6,30                10,39 

                               Rawa              36,95±2,50B             6,70 

Lingkar dada          murah           202,59±7,81A            3,80 

                               Silangan        196,54±9,58B            4,80                   4,11 

                               Rawa            176,60±10,21C           5,70 

Keterangan: - Notasi x adalah rataan, Sb adalah simpangan baku 

Huruf superskrip pada kolom yang sama Adan B menunjukan 

perbedaan nyata (P<0,05), sedangkan A dan C menunjukan perbedaan 

nyata (P<0,01) 

Sumber: Sitorus dan Anggraeni, (2008). 

 

 

 

 

 


