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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Potensi Ternak Kerbau  

 Semua jenis kerbau memiliki beberapa karakteristik yang sama, adapun 

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 adalah ternak asli daerah panas dan lembab, khususnya di daerah 

belahan utara tropika. Ternak kerbau sangat menyukai air. Sisa – sisa fosil kerbau 

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

kerbau telah ada sejak zaman Pliocene. Kerbau lumpur domestikasi tampaknya 

berasal dari daratan China. Kerbau termasuk familia Bovidae dan sejarah 

mencatat telah diternakkan di India, Malaysia dan Mesir. Ternak ini berfungsi 

triguna: perah, daging dan ternak kerja. Kemampuannya yang menonjol adalah 

dapat memanfaatkan tanaman yang terkasar dan merubahnya menjadi produk 

ternak (Reksohadiprodjo, 1984).  

Dibandingkan dengan sapi, kerbau mempunyai sistem pencernaan yang 

lebih efisien dalam mencerna pakan kualitas rendah. Pada daerah kering dimana 

ternak sapi kondisi tubuhnya sudah memprihatinkan (kurus), kondisi tubuh kerbau 

masih cukup baik (Bamualim et al., 2006).  Terdapat dua bangsa kerbau lokal yang 

ada di Indonesia, yaitu kerbau lumpur atau rawa (swamp buffalo) berjumlah sekitar 

95% dan sisa nya dalam jumlah kecil (sekitar 2%) adalah kerbau sungai (reverine 

buffalo) terdapat di Sumatera Utara. Secara umum kerbau sungai memiliki warna 

kulit adalah hitam dengan bercak putih pada dahi, wajah dan ekor (Cockrill, 1974). 
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Kerbau sudah dapat dikawinkan pada umur 15 sampai 18 bulan, dan pada 

umur 28 bulan sudah beranak pertama dan selanjutnya beranak setiap tahun. 

Dengan demikian, pada umur 3 tahun 4 bulan, kerbau betina dapat beranak dua 

kali. Dalam waktu 25 tahun, seekor kerbau betina mampu melahirkan anak 20 

ekor, calving interval kerbau dapat mencapai 13 bulan dengan sistem 

pemeliharaan intensif, sedangkan dengan sistem pemeliharaan secara gembala 

calving interval dapat lebih dari 24 bulan (Toelihere, 1977). Selain menghasilkan 

daging dan susu, kerbau juga menghasilkan kulit, tulang, dan tanduk yang dapat 

digunakan untuk keperluan industri sepatu, kerajinan, tas, ukiran, dll. Kotoran 

kerbau dapat dimanfaatkan untuk pupuk pertanian. Setiap ekor kerbau dewasa 

dapat menghasilkan 3,2 hingga 4 ton pupuk per tahun. Produk olahan susu kerbau 

yaitu keju mozarela, dadih, yogurt dan lain sebagainya. 

1.1. Kerbau Kuntu 

Kerbau kuntu adalah kerbau yang berasal dari Desa Kuntu, Kecamatan 

Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, kemudian populasinya semakin meningkat 

sehingga menyebar ke beberapa desa sekitarnya. Wilayah sebaran kerbau kuntu 

seperti Desa Kuntu, Teluk Paman, Padang Sawah, Gema, Tanjung Belit, dan 

Tanjung Beli Selatan. Jumlah populasi Kerbau Kuntu Saat ini mencapai 6000 ekor 

pada tahun 2014.  

Kerbau kuntu umumnya dipelihara dilahan luas yang tidak dimanfaatkan 

untuk usaha pertanian atau daerah yang sulit untuk bercocok tanam. Kerbau kuntu 

biasanya digunakan sebagai penghasil daging, ternak kerja, tabungan penghasil 

susu, sarana ritualmaupun sebagai status sosial (Praharani, dkk, 2010). Sebagian 

masyarakat di Kabupaten Kampar memerah susu kerbau kuntu untuk diolah 
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menjadi makanan tradisonal yang dikenal dengan nama dadih, kulit hasil olahan 

daging dijadikan sebagai makanan ringan berupa kerupuk. 

Ciri-ciri spesifik kerbau kuntu adalah memiliki warna tubuh hitam, bentuk 

tubuh padat , berisi, sedikit lemak, bentuk tubuh yang tidak terlalu besar, bentuk 

tanduk panjang melengkung kebelakang ( Sitindaon, dkk, 2014). Keunggulan 

kerbau kuntu adalah mampu beradaptasi pada kondisi pakan yang rendah, 

memiliki daya tahan terhadap penyakit tropis tinggi serta bertempramen jinak.  

Ciri-ciri sifat kuantitatif kerbau kuntu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut : 

Uraian Betina  

             Bobot badan (kg) 450 

             Tinggi badan (cm) 110 

             Panjang badan (cm) 140 

             Lingkar dada (cm) 170 

             Produksi daging (kg) 150 

             Dewasa kelamin (tahun) 

             Umur sapih (bulan) 

3,5 

8 

Sumber: sitindaon, dkk (2014). 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Gambar Kerbau Kuntu 
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2.3.      Karakteristik Reproduksi Kerbau 

Pubertas adalah umur dimana sistem reproduksi ternak mulai berfungsi 

dan organ reproduksinya telah siap untuk menerima embrio. Umur dan bobot 

badan hewan sewaktu timbulnya pubertas berbeda-beda menurut spesiesnya. 

Pubertas ternak betina (estrus pertama kali) dapat juga dipengaruhi oleh 

lingkungan. Perbandingan umur pubertas pada beberapa ternak dapat dilihat pada 

Tabel 2.2: 

Tabel 2.2.  Umur pubertas pada beberapa jenis ternak 

Jenis ternak Umur pubertas 

             Kuda 10-24 

             Sapi Eropa 6-18 

Sapi Brahman dan Zebu 12-30 

             Kerbau 24-36 

             Domba 6-12 

             Babi 5-8 

Sumber: Toelihere (1993). 

Umur pubertas kerbau berbeda–beda berdasarkan bangsa, lingkungan, 

iklim, umur dan bobot badan, ke tidak seimbangan hormonal dan nutrisi pakan. 

Dibeberapa negara, umur pubertas kerbau berkisar antara 16-40 bulan. Pada 

beberapa kondidi, estrus pertama terjadi pada umur 24-36 bulan. Namun pada 

kerbau dengan kualitas pakan yang baik dapat mencapai pubertas pertama pada 

umur 20 bulan (Lita, 2009). Kerbau rawa mencapai umur pubertas lebih lama 

dibandingkan dengan kerbau sungai, yaitu pada umur 15-18 bulan untuk kerbau 

sungai dan 21-24 bulan untuk kerbau rawa. Di Mesir, 80 % kerbau sungai mencapai 

pubertas pada umur kurang dari 17 bulan dengan bobot badan antara 260-290 kg. 

Sedangkan di Indonesia, umur pubertas kerbau rata-rata adalah 3,76 tahun dengan 

bobot badan antara 250-275 kg (Fayed, 2008). Kerbau memiliki efisiensi 

reproduksi yang rendah disebabkan karena beberapa hal yaitu: pubertas yang 
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lambat, umur calving pertama yang tinggi, periode past-partum anestrus panjang, 

periode calving interval panjang, tanda tanda estrus yang kurang jelas dan angka 

ke bunti ngan yang rendah. Fertilitas kerbau hanya sekitar 35 - 40 %, ini di 

sebabkan karena lambat nya dewasa kelamin baik pada betina maupun pada 

pejantan (Tappa, 2007). 

Kerbau dara umumnya mengalami estrus pertama kali pada kisaran umur 2 

- 3,5 tahun. Siklus estrus kerbau seperti halnya sapi adalah 21 hari, dengan kisaran 

18 - 24 hari. Waktu estrus umumnya mencapai kisaran12 - 40 jam dengan rata-

rata adalah 24 jam. Kerbau dikenal sebagai ternak dengan penampilan estrus yang 

sering sulit untuk diamati karena sering terjadi dimalam hari dan sering terjadi 

silent heat atau birahi tenang, yaitu estrus yang tanpa menunjukkan tanda-tanda. 

Deteksi estrus yang sulit pada kerbau menyebabkan layanan perkawinan pada 

kerbau menjadi tidak mudah. Deteksi estrus umumnya dapat dilakukan dengan 

cara ;1) melihat pembengkakan pada vulva berwarna merah; 2) pengeluaran lendir 

dari vulva yang jelas; 3) penurunan nafsu makan; 4) keinginan untuk berinteraksi 

dengan ternak lain; 5) berdiri diam bila dinaiki oleh pejantan atau betina lain; 6) 

frekuensi urinasi semakin meningkat (Toelihere, 1993). 

Menurut penelitian Siregar (2002), gejala estrus kerbau yang mudah diamati 

adalah relatif seringnya frekuensi pengeluaran urine. Dari sekelompok kerbau yang 

estrus dikeluarkan dari satu kandang dan diamati selama 20 - 30 menit dan terlihat 

mengeluarkan urine. Sifat ini khas bahkan pada musim panas yang ekstrim pada 

saat tanda-tanda lain tidak kelihatan, tanda ini masih dapat digunakan. Begitupun 

kondisi servik yang terbuka adalah konsisten menunjukkan gejala estrus. 

Pengeluaran cairan mukosa hanya digunakan sebagai indikasi tambahan. 
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             Perkawinan tepat waktu adalah upaya mengawinkan kerbau betina dengan 

pejantan pada waktu masa berahi sebelum terjadinya ovulasi sehingga terjadi 

kebuntingan. Menurut Hafez (1993), bahwa ovulasi pada ternak kerbau terjadi 15-

18 jam sesudah akhir berahi atau 35-45 jam sesudah munculnya gejala berahi.  

Pembuahan terjadi antara 5-6 jam sejak ovulasi Tambing et al. (2000). 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, penentuan waktu terbaik untuk 

perkawinan pada kerbau adalah mulai 12-16 jam sesudah munculnya gejala berahi 

sampai 8-9 jam sebelum akhir berahi (Ranjhan dan Pathak, 1998) dalam Tambing 

et al. (2000) dan ini telah dibuktikan oleh Avanell (1982) dalam Tambing et al. 

(2000) dimana angka konsepsi yang diperoleh 57-83% bila di inseminasi 12-16 

jam setelah muncul nya gejala berahi pada kerbau lumpur. 

Siklus reproduksi pada beberapa jenis ternak dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Reproduksi pada beberapa ternak 

Jenis ternak Lama estrus Ovulasi 

Kuda 6-7 hari 1-2 hari sebelum akhir estrus 

Sapi 6-20 jam 16-90 hari 

Domba 17 hari 8-10 bulan 

Babi 2-5 hari 12-48 jam setelah awal estrus 

Sumber: Widiyono (2008) 
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Karakteristik reproduksi pada kerbau betina dapat dilihat pada Tabel 2.4 

Tabel 2.4 Karakteristik reproduksi pada kerbau betina 

Karakteristik Lama 

Umur Pubertas 15-36 bulan, rata-rata 21 bulan 

Siklus Estrus  

Panjang 18-22 hari 

Estrus 17-24 jam, rata-rata 21 jam 

Ovulasi 18-45 jam, rata-rata 32 jam 

 

Jumlah sel telur yang diovulasikan 

Usia corpus luteum 

Lama kebuntingan 

Umur beranak pertama 

Interval post-partum 

Ovulasi pertama 

calving interval 

1 

16 hari 

305-330 hari, rata-rata 315 

36-56 bulan, rata-rata 42 bulan 

35-180 hari, rata-rata 75 hari 

35-180 hari, rata-rata 75 hari 

15-21 bulan, rata-rata 18 bulan 

 

 

 

Sumber: Handiwirawan, et al (2009: 10-11). 

2.4. Calving Interval 

Jarak beranak adalah salah satu tolok-ukur yang menentukan peningkatan 

maupun penurunan penampilan reproduksi ternak kerbau. Semakin pendek jarak 

beranak, maka penampilan reproduksi semakin efisien. Panjang pendeknya jarak 

beranak ditentukan oleh manajamen perkawinan, salah satu di Antara nya adalah 

kawin tepat waktu. Melalui perkawinan tepat waktu, diharapkan jarak beranak 

ternak kerbau dapat diperpendek dari 20-24 bulan menjadi 14–16 bulan. Guna 

menunjang tercapainya program ini maka diperlukan faktor pendukung berupa 

catatan reproduksi, mengetahui tanda–tanda berahi, melakukan penyerempakan 

berahi dan tersedianya pejantan (Hastono, 2008). 

 

 

 


