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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kerbau (Bubalus bubalis) merupakan salah satu komoditas peternakan di 

Indonesia yang potensial dalam menghasilkan daging. Sisa–sisa fosil kerbau yang 

sekarang masih tersimpan di India (Lembah Hindus) menunjukkan bahwa kerbau 

telah ada sejak zaman Pliocene. Klasifikasi ilmiah kerbau sebagai berikut: 

Kerajaan: Animalia; Filum: Chordata; Kelas: Mammalia; Ordo: Artiodactyla; 

Famili: Bovidae; Upafamili: Bovinae; Genus: Bubalus; Spesies: Bubalus bubalis 

(Susilorini et al., 2010). Kerbau (Bubalus bubalis) merupakan salah satu ternak 

ruminansia besar yang telah lama dikenal oleh masyarakat umumnya 

dilakukansecara ekstensif.  

           Perkembangan populasi ternak kerbau di Provinsi Riau terlihat tidak 

meningkat dari Tahun 2004 sampai 2009. Pada tahun 2004 dilaporkan bahwa 

populasi ternak kerbau sebanyak 49.654 ekor, sedangkan pada tahun 2009 

sebanyak 51.697 ekor. Populasi ternak kerbau terbesar di Propinsi Riau berada di 

Kabupaten Kampar dengan total populasi 22.430 ekor atau 43,5% dari total 

jumlah populasi kerbau di Provinsi Riau. Perkembangan populasi ternak kerbau di 

Kabupaten Kampar juga terlihat tidak meningkat dari tahun 2004 sampai 2009. 

Tahun 2004 dilaporkan bahwa populasi sebanyak 21.274 ekor, sedangkan pada 

tahun 2009 sebanyak 21.703 ekor. (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Riau, 2009). Kerbau mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan 

sapi, karena mampu hidup dalam kawasan yang relatif sulit, misalnya dengan 

kualitas pakan rendah (Bestari dkk, 1998) 
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Di Indonesia terdapat beberapa rumpun kerbau lokal, salah satunya kerbau 

kuntu. Kerbau kuntu ditetapkan menjadi salah satu rumpun ternak lokal Indonesia 

berdasarkan KepMen. Kerbau Kuntu merupakan kerbau yang berasal dari Desa 

Kuntu yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Kabuaten Kampar. Desa Kuntu 

merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar 

yang terletak + 85 km, di sebelah selatan Pekanbaru Ibu kota Pekanbaru Riau. 

Desa Kuntu termasuk desa tertua di Provinsi Riau yang syarat dengan lembaran 

sejarah baik agama, adat istiadat, dan peranan Desa Kuntu sebelum dan sesudah 

kemerdekaan. Populasi kerbau sendiri di Kabupaten Kampar saat ini berjumlah 

17,999 ekor.  

Perternakan kerbau Desa Kuntu Kabupaten Kampar memiliki sistem 

dengan cara semi intensif dan intensif yang bersifat tradisional dan masih 

merupakan peternak rakyat yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini didukung 

dengan kondisi lingkungan yang cocok, yang mana tersedia limbah hasil 

pertanian, jenis pekerjaan masih didominasi dari sektor pertanian dan budaya 

masyarakat dalam memelihara kerbau masih turun temurun. 

Faktor produksi ternak kerbau yang produktif harus mempunyai performen 

reproduksi yang baik untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal nantinya. 

Sehingga performen reproduksi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan 

dalam berternak kerbau. Untuk menunjang hasil produksi dari ternak kerbau kuntu  

di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, maka diperlukan 

pengetahuan tentang kondisi performan reproduksi yaitu meliputi jarak beranak, 

perkawinan sampai dengan bunting, dan lama bunting  (Chaiklun, Dkk, 2012) 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis telah melakukan penelitian ini 

yang berjudul “Performan Reproduksi Kerbau Kuntu di Desa Kuntu Kecamatan 

Kampar Kiri Kabupaten Kampar” 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui performan reproduksi 

kerbau kuntu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada peternak 

tentang performan reproduksi kerbau kuntu di Desa Kuntu Kecamatan 

Kampar Kiri Kabupaten Kampar. 

1.4. Hipotesa Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah performan reproduksi kerbau kuntu di 

desa kuntu dalam rentang kondisi yang normal. 

 


