
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Ternak kerbau 

Menurut Hardjosubroto (1994) kerbau atau Bubalus 

bubalis merupakan salah satu ternak yang potensinya belum 

banyak diketahui. Ternak kerbau termasuk dalam sub famili 

Bovinae, genus Bubalus. Ada dua tipe besar kerbau,yaitu tipe 

rawa dan tipe sungai. Kerbau tipe rawa terdapat di Filipina 

dan menyebar sampai ke India. Kerbau tipe sungai terdapat 

mulai dari India sampai Mesir dan Eropa. Hafez (2000) 

kerbau domestik Bubalus bubalis telah diklasifikasikan secara 

luas kedalam jenis rawa dan sungai. Kerbau rawa (2n = 48 

kromosom) adalah ternak yang hidup di persawahan di bagian 

timur Asia yang dikelola mirip dengan sapi potong. Kerbau 

sungai (2n = 50 kromosom) adalah ternak perah di negara–

negara yang membentang dari India dan Pakistan ke negara–

negara Mediterania dan Mesir. Klasifikasi ternak kerbau 

menurut Storer, Robert, Ftebruf, Robert, usang, James dan 

Nybaken (1971) sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Kelas   : Mamalia 

Sub-kelas  : Ungulata 

Ordo   : Artiodactyla 

Sub-ordo  : Ruminansia 

Famili   : Bovidae 

Genus  : Bubalus 

Spesies  : Bubalus bubalis Linn.  

Kerbau termasuk dalam sub-famili Bovinae, genus 

Bubalus. Kerbau domestik (Bubalus bubalus) terbagi menjadi 

dua kelompok yaitu kerbau Rawa (Swamp buffalo) dan kerbau 



Sungai (River buffalo). Kerbau Rawa dan kerbau Sungai 

mempunyai karakteristik yang berbeda. Kerbau Rawa 

memiliki tanduk  yang melengkung ke belakang, sedangkan 

kerbau Sungai memiliki tanduk yang melingkar ke bawah. 

Kerbau Sungai merupakan kerbau penghasil susu. Produksi 

susu seekor ternak kerbau Sungai mencapai 6-7 liter/hari. 

Kerbau Rawa umumnya digunakansebagai ternak pekerja dan 

penghasil daging. Kerbau Rawa tidak dapat digunakan 

sebagai ternak penghasil susu karena hanya mampu 

menghasilkan susu sebanyak 1-1,5 liter/hari (Hasinah dan 

Handiwirawan, 2006). 

Kerbau adalah ternak ruminansia besar yang 

mempunyai potensi tinggi dalam penyediaan daging. 

Indonesia mempunyai berbagai bangsa kerbau yang karena 

lama terpisah dari tempat asalnya kemudian beradaptasi 

dengan lingkungan setempat dan diberi nama sesuai dengan 

nama tempat seperti kerbau Pampangan (Pampangan/Sumsel), 

Kerbau Binanga (Tapsel/Sumut), kerbau rawa (di Sumatera 

dan Kalimantan), kerbau benuang (Bengkulu), kerbau belang 

Tana Toraja (Sulsel), kerbau Sumbawa (NTB), kerbau sumba 

(NTT), kerbau Moa (Maluku) dan lain-lain yang sebenarnya 

termasuk dalam bangsa kerbau lumpur (Swamp buffalo) 

(Talib, 2008). 

Daging kerbau memiliki kandungan gizi dan harga 

yang hampir sama dengan sapi. kandungan lemak dan 

kolesterol daging kerbau lebih rendah  dari pada daging sapi 

(Komariah, Sumantri, Nuraini, Nurdiati, dan Mulatsih, 2015). 

Hasil penelitian yang membandingkan kualitas daging sapi 

dan kerbau pada bagian otot Longissimus thoracis dan 

Semimembranosis menunjukkan bahwa daging kerbau nyata 

lebih empuk dari pada daging sapi (Neath, Del Barrio, 



Lapitan, Herrera, Cruz, Fujihara, Muroya, Chikuni, 

Hirabayashi, and Kanai, 2007). Menurut Kristianto (2006) 

daging sapi dan daging kerbau memiliki kualitas yang sama 

baik, namun pada banyak kasus kualitas daging sapi lebih 

baik dibandingkan dengan daging kerbau. Hal ini 

kemungkinan disebabkan sistem pemeliharaan sapi lebih baik.  

Daging kerbau memiliki struktur, komposisi kimia, 

nilai nutrisi, palatabilitas dan karkas yang hampir sama 

dengan daging sapi, perbedaan antara daging kerbau dengan 

daging sapi terletak pada lemakya.  Kandungan lemak daging 

kerbau adalah sekitar 2,42gram/100 gram, sedangkan daging 

sapi mengandung sekitar 10,15 gram pada setiap 100 gram 

daging. Kandungan lemak pada daging kerbau yang lebih 

sedikit,menyebabkan rendahnya kolesterol yang terkandung 

dalam daging kerbau.  Hal ini menunjukkan bahwa daging 

kerbau dapat digunakan sebagai alternatif pangan sehat 

(Usmiati dan Priyanti, 2006). 

 

2.2 Produktivitas Kerbau 

Produktivitas ternak potong dipengaruhi oleh struktur 

populasi ternak, natural increase (angka pertambahan alami), 

angka panen (calf crop), mortilitas sesudah lepas sapih dan 

masa aktivitas reproduksi (melahirkan) bagi induk (Basuki, 

1998). Menurut Praharani, Juarini, Talib dan Ashari (2010) 

bahwa penurunan produktivitas kerbau secara umum 

disebabkan oleh pola pemeliharaan tradisional, berkurangnya 

lahan penggembalaan, tingginya pemotongan pejantan yang 

berdampak pada kekurangan pejantan, pemotongan ternak 

betina produktif, kekurangan pakan (musim kemarau), dan 

kematian anak yang cukup tinggi. Parameter tubuh yang 

sering digunakan dalam menilai produktivitas antara lain 



lingkar dada, tinggi badan, dan panjang badan (Komariah, 

Cece dan Henny, 2015). Peningkatan produktivitas dapat 

dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi reproduksi 

melalui perkembangbiakan atau perkawinan silang (Perera, 

2008).  

Ternak kerbau bagi kehidupan masyarakat peternak 

masih sangat penting. Menurut Suhubdy (2007) terdapat tiga 

alasan utama mengapa kerbau mempunyai peran penting. 

Pertama, ternak kerbau memberikan kontribusi yang cukup 

besar bagi kehidupan peternak dan petani di pedesaan sebagai 

sumber pendapatan asli daerah (PAD) walaupun tanpa 

dukungan pemerintah dan tanpa perbaikan pola hidup. Kedua, 

ternak kerbau masih dapat berproduksi dan bereproduksi 

dengan baik pada kondisi alam dan agroekosistem yang 

sangat kritis, misalnya wilayah lahan kering bagian Timur 

Indonesia (Pulau Sumbawa, Sumba, Flores, dll). Ketiga, 

ternak kerbau dapat mengubah pakan yang sangat rendah nilai 

mutu gizinya seperti limbah pertanian dan rumput alam yang 

bulky dan memiliki kandungan serat kasar yang sangat tinggi, 

menjadi daging dan susu yang bergizi bagi manusia.  

Kerbau merupakan ternak yang potensial untuk 

produksi daging, karena kerbau memiliki bobot karkas yang 

lebih tinggi dibandingkan sapi lokal. Bobot hidup kerbau rawa 

sebesar 370 kg, akan memperoleh bobot potong sebesar 360 

kg, dengan karkas panas sebesar 171,5 kg (Miskiyah dan 

Usmiati, 2009). 

Calf crop  adalah persentase jumlah anak yang 

dilahirkan hidup dalam satu tahun dari seluruh induk yang 

diteliti dan jika diinginkan angka calf crop yang tinggi maka 

harus diperhatikan waktu dan lama berahi, ketepatan saat 

kawin, nutrisi dan pengawasan penyakit. Rata-rata calf crop 



kerbau di Indonesia sangat rendah yaitu 54,7% 

(Hardjosubroto, 1994). 

 

2.3 Bobot Lahir 

Bobot lahir adalah berat pada saat pedet dilahirkan. 

Namun, sering dijumpai adanya kesulitan teknis untuk 

menimbang pedet sesaat setelah dilahirkan, sehingga biasanya 

bobot lahir didefinisikan sebagai berat pedet yang ditimbang 

dalam kurun waktu 24 jam atau selambat-lambatnya 3 hari 

sesudah lahir (Hardjosubroto, 1994).  

Hasil penelitian Hamdan, Rohaeni dan Subhan (2010) 

menunjukan bahwa bobot lahir anak kerbau jantan lebih tinggi 

yaitu 28,33 kg sedang untuk anak kerbau betina 27,09 kg. 

Hasil penelitian Zaman, Goswami dan Aziz, (2007) bahwa 

kerbau rawa di Thailand memiliki rata–rata bobot lahir 

30,71±5,50 dan 30,80 kg secara merata. Hasil penelitian Soys 

Al, Tuna, dan Gurcan (2005) menunjukkan bahwa bobot lahir 

kerbau di Silivri, Istanbul, Turkey  sebesar 31 kg untuk kerbau 

jantan dan 29 kg untuk kerbau betina, dan dianjurkan untuk 

gedel yang baru lahir diberikan susu kolostrum. Menurut 

Sahlan (2011) bahwa bobot lahir kerbau kalang yaitu 30-40 

kg. 

 

2.4 Bobot Sapih 

Bobot sapih merupakan berat pada saat anak 

dipisahkan pemeliharaannya dengan induk. Bobot sapih 

menunjukkan kemampuan induk untuk menghasilkan susu 

dan kemampuan gudel untuk mendapatkan susu dan tumbuh. 

Di luar negeri penyapihan dilakukan pada umur 7-8 bulan, 

sedangkan di Indonesia penyapihan dilakukan sampai umur 

10 bulan. Standarisasi bobot sapih umumnya pada umur 205 



hari, artinya gudel diasumsikan ditimbang pada umur yang 

seragam yaitu 205 hari. Adapun rumus umum yang sering 

digunakan dalam menghitung bobot sapih yang disesuaikan 

pada umur 205 hari adalah sebagai berikut : 

BS. 205 =

(Bobot lahir + 
Bobot timbang−bobot lahir 

Umur saat penimbangan (hari)
 x 205) FKUI 

(Hardjosubroto, 1994). 

Bobot sapih (205 hari) penimbangan yang dilakukan 

saat pedet berumur 6-8 bulan dan distandarisasi pada umur 

205 hari, dengan beberapa faktor koreksi, tanggal pengukuran, 

tinggi gumba atau pundak, lingkar dada, dan panjang badan 

(Talib dan Naim, 2012) 

Menurut Lemcke (2015) penyapihan yang terlalu 

awal dapat menyebabkan masalah kematian. Kerbau yang 

cara penyapihannya dipisah dari induknya akan sulit 

ditangani, gudel akan kehilangan nafsu makan dan juga 

keinginan untuk hidup. Penyapihan gudel dengan bobot badan 

kurang dari 100 kg seringkali mengandung resiko, tapi 

penyapihan diatas 150 kg dan terutama diatas 200 kg, 

biasanya sama sekali tidak menimbulkan masalah dalam 

memisahkan dari induknya.  

Umumnya di daerah pedesaan di negara-negara 

kawasan asia tenggara. Anak kerbau lumpur tidak disapih. 

Anak kerbau dipelihara bersama induknya sampai mencapai 

umur satu tahun atau lebih, ketika air susu induk mengalir 

(laktasi) secara alami. Bobot sapih kerbau sembawa mencapai 

92 kg pada yang jantan dan 85 kg pada yang betina 

(Chairussyukur, 2003). 

 

2.5 Reproduksi 



Reproduksi merupakan suatu proses biologik yang 

menyangkut semua aspek reproduksi atau perkembangbiakan 

hewan. Aktivitas reproduksi kerbau sangat dipengaruhi oleh 

jumlah dan nilai gizi pakan yang dikonsumsi (Samsuandi, 

Sari, dan Abdullah, 2016). Kerbau adalah ternak polyestrus 

dengan tanda-tanda berahi kurang jelas atau silent heat. 

Berahi ternak kerbau lebih lama yaitu 12–36 jam 

dibandingkan sapi yaitu 1–17 jam. Menurut Lendhanie (2005) 

menyatakan dewasa kelamin kerbau rawa dicapai pada umur 

2-3 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Bhikane dan kawitkar (2004) di Vietnam, siklus reproduksi 

kerbau yaitu umur pubertas berkisar 36–42 bulan, siklus 

berahi 21 hari, lama berahi antara 12-24 jam, waktu ovulasi 

10–24 jam setelah akhir berahi, lama kebuntingan 310 hari, 

selang beranak 12–14 bulan dan musim kawin bulan 

september-februari (sesuai dengan musim tanam), estrus lebih 

banyak terjadi dimalam hari. 

Menurut Hafez, (2000) pubertas atau umur pertama 

kawin sulit ditentukan karena masalah yang berhubungan 

deteksi estrus. Kerbau mencapai pubertas lebih lama daripada 

sapi. Kerbau sungai menunjukkan estrus pertama lebih awal 

(15-18 bulan) dibandingkan dengan kerbau rawa (21 sampai 

24 bulan). Konsepsi pertama terjadi pada bobot badan rata–

rata 250 sampai 275 kg, yang biasanya dicapai pada usia 24 

sampai 36 bulan. 

Pubertas terjadi karena dipengaruhi oleh faktor 

hewannya antara lain, yaitu: umur bobot badan, ras dan 

genetik. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kalimantan 

Selatan oleh Lendhanie (2005) mengatakan bahwa umur 

melahirkan pertama pada kerbau rawa yaitu 3–4 tahun 

sehingga diperkirakan konsepsi pertama terjadi pada umur 2–



3 tahun meskipun umur pubertas kerbau rawa tidak diketahui 

dengan pasti. Umur konsepsi pertama ini dapat dijadikan 

patokan sebagai umur dewasa kelamin dengan asumsi lama 

kebuntingan selama 12 bulan. 

Berahi adalah saat hewan betina bersedia menerima 

pejantan untuk kopulasi. Lama berahi berkisar antara waktu 

penerimaan pertama sampai penolakan terakhir. Menurut 

Komariah et al., (2015) lama berahi kerbau relatif singkat 

dengan tanda-tanda berahi yang samar (silent heat), 

menyebabkan peternak sulit mendeteksi, sehingga lambat 

dikawinkan. 

Ternak betina muda tidak boleh dikawinkan 

kebuntingan pertumbuhan badannya memungkinkan (dewasa 

kelamin dan dewasa tubuh) untuk waktu kebuntingan dan 

kelahiran normal. Umur kerbau betina pertama pada konsepsi 

pertama berbeda-beda tergantung pada manajemen 

pemeliharaan, penggunaan pakan, dan genetik. Umur kawin 

pertama kerbau lumpur di Sumatra Barat adalah rata-rata 

2,76±0,29 tahun (Ibrahim, 2008). Menurut hasil penelitian 

Lendhane (2005), ternak kerbau betina di Kalimantan Selatan 

baru birahi pertama setelah berumur 3 tahun atau lebih lama 

dibanding sapi. 

Service per conception (S/C) adalah sebuah ukuran 

kesuburan induk sapi yang dikawinkan dan berhasil menjadi 

bunting. Service per conception dapat dihitung dengan 

membagi jumlah total perkawinan pada sekelompok ternak 

dengan jumlah induk yang bunting (Suhendro, Ciptadi dan 

Suyadi, 2013). Menurut Komariah, Kartiarso, dan Maria, 

(2014) angka kebuntingan sulit untuk diketahui karena tidak 

dilakukannya palpasi rektal pada 40–60 hari dan juga tidak 

adanya inseminasi buatan. Palpasi juga sulit dilakukan pada 



peternakan ini karena kerbau jarang dikandangkan atau rata-

rata hidupnya di alam bebas. Dalam penelitian Ibrahim, 

(2008) Service per conception kerbau lumpur di Sumatera 

Barat adalah 1,60±0,05. Keberhasilan dalam mengawinkan 

kerbau ditentukan oleh keberhasilan mendeteksi berahi dan 

mengawinkan kerbau pada saat yang tepat. Angka 

kebuntingan atau conception rate (CR) adalah persentase sapi 

betina yang bunting pada inseminasi atau kawin pertama. 

Menuru Hafez, (2000) tingkat keberhasilan perkawinan 

dengan menggunakan semen beku 25–45% dan lebih dari 

60% dengan kawin alam. 

Lama bunting adalah banyaknya hari antara hari 

perkawianan yang terakhir jadi sampai dengan hari saat 

kelahiran gudel. Dalam penelitian Rusdin dan Nasir (2013) 

lama kebuntingan ternak kerbau rawa di Lembah Napu adalah 

pada Kecamatan Lore Timur rata-rata kebuntingan kerbau 

rawa berlangsung selama 11,00±0,57 bulan, Kecamatan Lore 

Utara rata-rata kebuntingan kerbau rawa berlangsung selama 

11,60±0,49 bulan dan di Kecamatan Lore Peore kebuntingan 

kerbau rawa ratarata berlangsung selama 11,33±0,58 hari. 

Proses berahi setelah melahirkan pada tiap individu 

berbeda-beda tergantung kepada lamanya proses involusi 

uterus. Proses involusi uterus ini juga dipengaruhi oleh pakan 

(Thalib dan Naim, 2012). Menurut Samsuandi et al., (2016) 

waktu yang dibutuhkan ternak induk untuk birahi kembali 

adalah kisaran 4-6 bulan setelah melahirkan dengan ketentuan 

lama bunting 310-330 hari atau rata 10-11 bulan. Waktu yang 

diperlukan untuk birahi kembali setelah melahirkan adalah 

45±12,25 hari dan selang beranak 13±2,10 bulan (Komariah 

et al., 2014). Proses berahi  setelah melahirkan pada tiap 

individu berbeda-beda bergantung kepada lamanya proses 



involusi uterus. Kerbau rawa di Danau Panggang, berahi 

kembali terjadi  selama 3-5 atau rata empat bulan setelah 

melahirkan (Lendhanie, 2005). service period kerbau lumpur 

yang dipelihara di Sumatera Barat adalah 3,53±1,00 bulan. 

Service Period dapat dipengaruhi oleh tatalaksana 

pemeliharaan dan tingkat kesuburan kerbau (Ibrahim, 2008). 

Selang beranak adalah jangka waktu dari saat induk 

beranak hingga saat beranak berikutnya. Calving interval 

dipengaruhi oleh daya reproduksi dan ditentukan oleh 

lamanya masa kosong serta angka perkawinan per 

kebuntingan. Panjang calving interval sangat bervariasi pada 

kerbau rawa tergantung kepada semua karakteristik 

reproduksi. Menurut Pipiana, Baliarti dan Budisatria (2010) 

selang beranak kerbau lumpur dipulau Moa rata-rata 20±1,36 

bulan sama dengan jarak beranak kerbau lumpur di Sumbawa. 

 

 

 

 

 

 


