
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Kerbau 

Kerbau adalah hewan ruminansia dari sub famili Bovidae 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 B. mindorensis, B. depressicornis dan B. cafer (Hasinah 

dan Handiwirawan, 2006). 

Menurut Tappa dan Said  (2008) ada dua tipe kerbau yaitu kerbau sungai  (river 

buffalo) dengan 50 pasang kromosom dan tipe rawa/lumpur (swamp buffalo) dengan 48 

pasang kromosom. Persilangan dengan mengawinkan antara kerbau sungai dengan  

kerbau lumpur telah dilakukan di banyak tempat untuk mendapatkan anak F1 dengan  

kromosom 2n bervariasi dari 48-50 pasang.  Populasi kerbau di Indonesia sekitar 3,0 juta 

ekor dan populasinya terus menurun sampai tahun 2005 (Situmorang et al., 2006). 

Kebanyakan  kerbau di Indonesia adalah  tipe kerbau rawa/lumpur (Bubalus bubalis), 

hanya beberapa ratus ekor kerbau  tipe sungai yang  terdapat di Sumatera Utara 

(Situmorang, 2005). 

Menurut Ananto (2012), kerbau dibagi menjadi 4 golongan, yaitu: (1) Anoa 

(Buballus depresicornis), khususnya terdapat di Sulawesi. (2) Borneo buffalo (Buballus 

arneehosei) khususnya kerbau lumpur yang ada di Kalimantan. (3) Kerbau Banten Delhi, 

adalah kerbau yang terdapat di Sumatera dan dikenal sebagai kerbau sungai. (4) Bos arni 

adalah kerbau yang terdapat di Asia Tenggara dan hampir identik dengan kerbau lumpur 

dan merupakan keturunannya. 

 

 



2.2. Klasifikasi Kerbau Lumpur 

Klasifikasi ternak kerbau menurut, Storer et al., (1971) sebagai berikut : Kingdom 

: Animalia, Kelas : Mamalia, Sub-kelas : Ungulata, Ordo : Artiodactyla, Sub-ordo : 

Ruminansia, Famili : Bovidae, Genus : Bubalus, Spesies : Bubalus bubalis Linn. 

Fahimudin (1975) menyatakan terdapat dua spesies kerbau yaitu kerbau liar atau 

African Buffalo (Syncerus) dan kerbau hasil domestikasi yaitu Asian Buffalo (Bubalus). 

Kerbau Asia terdiri dari dua subspecies yaitu kerbau liar dan kerbau domestik (Bubalus 

bubalis). Kerbau domestik terdiri dari dua tipe yaitu kerbau rawa (swamp buffalo) dan 

kerbau sungai (river buffalo). Kerbau rawa atau lumpur merupakan kerbau tipe pedaging 

sedangkan kerbau sungai adalah kerbau tipe perah. 

2.3. Morfologi Kerbau Lumpur 

Kerbau rawa atau lumpur berwarna mulai dari putih atau albinoid, belang, abu-

abu terang sampai abu-abu gelap. Warna kulit kerbau rawa atau lumpur umumnya adalah 

keabu-abuan. Tanduk, kuku dan rambut biasanya memiliki warna yang sama seperti kulit 

tetapi cenderung gelap, atau biasa dideskripsikan sebagai abu-abu gelap (Cockrill, 1974). 

Ciri lain kerbau rawa atau lumpur adalah pendek, gemuk dan bertanduk panjang 

mengarah ke belakang (Fahimuddin, 1975).  

Cockrill (1974) menguraikan kerbau rawa memiliki konformasi tubuh berat dan 

padat, kaki pendek dan perut luas, leher panjang, dahi datar, muka pendek dan moncong 

luas, tinggi pundak kerbau rawa betina 120-127 cm dan jantan berkisar 129-133 cm. 

Laporan Erdiansyah (2008) didapati bahwa kerbau rawa jantan memiliki lingkar dada 

161 cm, panjang badan 119 cm dan pada kerbau rawa betina lingkar dada 176 cm, 

panjang badan 119 cm. 

2.4. Penyebaran dan Habitat Kerbau 

Berdasarkan habitat, kerbau digolongkan kedalam dua tipe yaitu kerbau tipe 

sungai dan kerbau tipe rawa, kerbau sungai menunjukkan kesenangannya akan air yang 



mengalir dan bersih, sedangkan kerbau rawa suka berkubang dalam lumpur, rawa dan air 

yang tergenang (Toelihere, 1974). Kerbau sungai termasuk penghasil air susu, sedangkan 

kerbau rawa merupakan tipe penghasil daging (Fahimuddin, 1975). Kerbau rawa dapat 

beradaptasi secara luas terhadap lingkungan rawa yang banyak ditumbuhi semak dan 

rumput. Kerbau juga dijumpai di daerah  yang banyak air yaitu di daerah lembah-lembah 

sungai dan dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 230 m diatas 

permukaan laut (Bhattacharya, 1993; Karim, 2012). Sedangkan penyebaran nya, kerbau 

rawa atau lumpur banyak terdapat di Cina, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina 

(Cockrill, 1974). 

2.5. Populasi Kerbau Kabupaten Jembrana 

Jumlah populasi kerbau berdasarkan hasil pendataan sapi potong, sapi perah, dan 

kerbau pada tahun 2011 dan sensus pertanian 2013 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

Bali (ekor) disajikan dalam Tabel berikut ini. 

Kode 

Kabupaten/Kota 

Kabupaten/Kota PSPK 2011 

01 Jembrana 56.130 

02 Tabanan 67.412 

03 Badung 48.051 

04 Gianyar 47.282 

05 Klungkung 46.636 

06 Bangli 94.203 

07 Karang Asem 135.561 

08 Buleleng 136.337 

71 Denpasar 8.181 

51 Bali 639.793 

 

Tabel 1.  Jumlah Populasi Kerbau di Kabupaten Jembrana (Sumber katalog BPS. 

5106002.51 (Badan Pusat Statistik Prov. Bali, 2013)). Ket: PSPK (Populasi 

Sapi Populasi Kerbau) 

 

Populasi kerbau di Bali berjumlah 1955 ekor (Ditjennak dan Keswan, 2013). 

Pada tahun 2013 jumlah populasi kerbau di Bali mengalami penurunan menjadi 1873 

ekor. Kabupaten Jembrana memiliki populasi sebanyak 1121 ekor (Badan Statistik 

Provinsi Bali, 2013) yang tersebar di lima kecamatan yaitu kecamatan Melaya, Negara, 



Jembrana, Mendoyo, dan Pekutatan. Kabupaten Jembrana terdiri dari 207 Banjar Dinas 

(dusun) dan 43 Lingkungan (Disnak Jembrana, 2013).  

2.6. Kabupaten Jembrana 

Kabupaten Jembrana adalah satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di 

Propinsi Bali, terletak di belahan barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur 

pada 8°09'30" - 8°28'02" LS dan 114°25'53" - 114°56'38" BT. Luas wilayah Jembrana 

841.800 Km² atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali.  Jembrana mempunyai 5 

kecamatan dan 51 desa/kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah: Jembrana, 

Melaya, Mendoyo, Negara, Pekutatan (Wikipedia, 2014) 
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