
 

 

 

 

  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Jenis Rusa 

 

Rusa merupakan salah satu jenis satwa yang termasuk dalam Bangsa (Ordo) 

Artiodactyla, Anak Bangsa (Subordo) Ruminansia dan Suku (Family) 

Cervidae. Suku Cervidae  terbagi atas 6 Anak Suku (Subfamily), yaitu 

Rangiferinae, Alcinae, Hidropotinae, Muntiacinae, Odocilinae, dan Cervinae. 

Umumnya, pembahasan tentang rusa biasanya semua jenis satwa yang 

termasuk dalam Suku Cervidae. Saat ini diketahui tidak kurang dari 16 marga 

(genus), 38 jenis (spesies), dan 189 anak jenis (subspesies) rusa  yang tersebar 

ke seluruh dunia, mulai dari daerah beriklim dingin di daratan Eropa hingga ke 

daerah subtropis dan tropis di daratan Asia.  Hanya Benua Afrika yang sesuai 

dengan sebaran aslinya tidak memiliki keluarga rusa. Ukuran tubuh rusa 

dewasa bervariasi dari yang terbesar sebesar sapi muda, hingga yang terkecil 

sekecil anak kambing (Semiadi, 2004). 

 

Rusa Sambar (Cervus Unicolor), Rusa Timor (Cervus timorensis), Rusa 

Bawean (Axis kuhlii), dan Mucak/Kijang (Muntiacus muntjak) merupakan 

jenis rusa yang di temui di Indonesia. Jenis rusa tersebut  tersebar luas di 

pulau besar dan kecil di Indonesia. Selain dari empat jenis rusa di atas, di 

Indonesia juga dijumpai rusa tropis yang bukan asli Indonesia, yaitu Rusa 
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Chital/Totol (Axis axis) yang berasal dari India. Di Kalimantan, Rusa Sambar 

dikenal dengan nama Rusa Payau. 

 

Rusa merupakan hewan herbivora sehingga makanan pokoknya berupa 

hijauan. Pakan untuk rusa selain dari rerumputan atau hijauan lainnya, sebagai 

tambahannya dapat berupa konsentrat, sayur mayur, umbi-umbian, atau 

limbah pertanian. Pada habitat alami, hewan ini biasanya mencari makanan 

pada pagi dan sore hari menjelang petang tetapi bersembunyi pada siang hari.  

 

B. Klasifikasi  Rusa Sambar 

 

Secara taksonomi, klasifikasi Rusa Sambar (Cervus unicolor) sebagai berikut: 

Kingdom  : Animals 

Filum   : Chordata 

Subfilum   : Vertebrata 

Kelas   : Mammals/mamalia 

Ordo  : Artiodactyla 

Subordo  : Ruminantia  

Famili  : Cervidae  

Subfamili  : Cervinae 

Genus   : Cervus 

Spesies  : Cervus unicolor 

Anak Suku Cervinae  terdiri dari Rusa Sambar dan Rusa Timor. Rusa Sambar 

dan Rusa Timor memiliki beberapa anak jenis. Golongan Muntiacinae juga 

memiliki beberapa anak jenis. Semiadi dan Nugraha (2004) membagi sebaran 
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anak jenis dari Rusa Sambar, Rusa Timor, dan Muntiacinae pada beberapa 

daerah di Indonesia seperti yang tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Sistematika Kelompok Rusa di Indonesia serta Sebaran Aslinya 

 

Anak Suku Jenis Anak Jenis Sebaran 

Cervinae Cervus timorensis Cervus timorensis 

timorensis 

Pulau Timor 

Pulau Rote 

Cervus timorensis 

russa 

Pulau Jawa 

Cervus timorensis 

floresiensis 

Pulau Sulawesi 

Pulau Lombok 

Pulau Flores 

Cervus timorensis 

jonga 

Pulau Muna 

Pulau Buton 

Cervus timorensis 

equines 

Kep. Maluku 

Pulau Halmahera 

Pulau Banda 

Pulau Seram 

Cervus unicolor Cervus unicolor 

equines 

Sumatera 

Malaysia 

Indo-Cina 

Thailand 

Burma, Cina 

Cervus unicolor 

brookei 

Kalimantan 

Muntiacinae  Muntiacus muntjak 

muntjak 

Pulau Jawa 

Muntiacus muntjak 

montanus 

Sumatera 

Muntiacus muntjak 

pleiharicus 

Kalimantan 

selatan 

Muntiacus muntjak 

bancanus 

P.Bangka, 

P,Beliton 

Muntiacus muntjak 

rubidus 

Kalimantan utara 

Muntiacus muntjak 

nainggolani 

Pulau Bali 

Pulau Lombok 

Kalimantan timur 
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Rusa Sambar merupakan rusa tropis yang terbesar ukuran badannya dan 

terluas penyebarannya di Benua Asia. Rusa ini berukuran besar dan dikenal 

sebagai rusa yang bertenaga kuat dengan badan yang tinggi tegap. Jadi, 

penanganan Rusa Sambar yang masih bersifat agak liar dibutuhkan 

keterampilan dan kesabaran yang tinggi. 

 

 Ciri morpologis Rusa Sambar memiliki tanduk bercabang dan tanduk rusa 

jantan akan tanggal setiap 2--3 tahun sekali. Warna bulu bervariasi antara 

cokelat hingga cokelat kehitaman atau cokelat kemerah-merahan. Bulunya 

sangat kasar, tidak begitu rapat dengan kulit yang sangat tebal.  

 

Menurut  Semiadi (2004), Rusa Sambar merupakan rusa terbesar dengan berat 

badan untuk betina dapat mencapai 135 kg sedangkan jantan 225 kg. Bobot 

lahir anak rusa betina  sekitar 3 kg, sedangkan yang jantan  4 kg. Berat 

minimal untuk kesiapan perkawinan baik jantan atau betina 85 – 95 kg.  

Panjang badan berkisar antara 1,5--2,0 m dan tinggi badan 1,40--1,60 m.  

 

C. Sifat-sifat Rusa 

 

Pada mulanya, rusa merupakan binatang liar tetapi sekarang beberapa negara 

sudah membudidayakannya. Sistem peternakan rusa telah berkembang dengan 

pesat berkat usaha para pakar dalam mempelajari tingkah lakunya. Rusa 

memiliki kelebihan dibandingkan dengan hewan lain yang sama-sama 

tergolong ruminansia. Binatang ini mampu beradaptasi dengan berbagai 

habitat dan efisien dalam penggunaan pakan. Di Selandia Baru, penggunaan 

pakan oleh rusa lebih efisien dibandingkan dengan domba dan sapi pedaging, 
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yakni mencapai 4--5 kali lipat (Jacoeb dan Wiryosuhanto, 1994 dalam Agnes, 

2006). Masa reproduksinya lama dan tahan terhadap serangan hama penyakit. 

Dagingnya memiliki kandungan lemak yang rendah, sehingga sangat cocok 

untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang diet kolestrol. 

 

Rusa jantan dan betina di luar masa perkawinannya berkumpul bersama 

dengan rukun, tetapi bila menjelang musim kawin, rasa kesetiakawanannya 

mulai menipis. Rusa jantan di alam bebas lebih menyukai kehidupan 

menyendiri (solitair) sedangkan yang betina membentuk kelompok keluarga 

dengan anggota  keluarga sebanyak 1—2  ekor. Biasanya anggota keluarga 

tersebut merupakan anak-anaknya dari hasil kelahiran tahun sebelumnya dan 

anak baru lahir (Jacoeb dan Wiryosuhanto, 1994 dalam Agnes, 2006). 

 

D. Perilaku Rusa  

 

Satwaliar memiliki berbagai perilaku dan proses fisiologi untuk menyesuai-

kan diri dengan keadaan lingkungannya. Dalam mempertahankan hidup, rusa 

melakukan kegiatan-kegiatan yang agresif, melakukan persaingan, dan bekerja 

sama untuk mendapatkan makanan, perlindungan, pasangan untuk kawin, 

reproduksi, dan sebagainya. 

 

Semua jenis rusa secara alami memiliki sifat yang selalu waspada. Namun 

secara tingkatannya, pada tingkat pemeliharaan yang paling bersifat sensitif 

adalah Rusa Chital, Muncak, Rusa Bawean, disusul Rusa Sambar, dan terakhir 

Rusa Timor. Pada saat rusa terganggu, biasanya mata dan telinga tertuju pada 

sumber gangguan. Apabila semakin terancam atau tergangggu, maka kaki 
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depan terlihat dihentakkan ke tanah, bulu disekujur tubuh berdiri, dan diakhiri 

dengan mengeluarkan suara lengkingan sambil terus melarikan diri. Pada saat  

ketakutan, Rusa Sambar akan lebih suka melarikan diri dengan sikap kepala 

yang meyeruduk. 

 

Rusa memiliki dua fungsi penting di dalam daur kehidupannya yaitu fungsi 

ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis dari rusa adalah sebagai 

mangsa hutan dari harimau sumatera yang saat ini hampir punah. Selain itu, 

rusa juga dapat menyebarkan berbagai jenis tumbuhan melalui biji-bijian yang 

termakan dan keluar lewat feses di tempat lain, sehingga rusa dapat berfungsi 

untuk regenerasi tumbuhan. Fungsi ekonomis dari rusa adalah sebagai sumber 

penghidupan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, dengan 

cara berburu dan menjualnya dalam bentuk daging, kulit, dan tanduk dengan 

harga yang cukup tinggi. 

 

E. Habitat  Rusa 

 

Menurut Alikodra (1990), habitat adalah kawasan yang terdiri dari berbagai 

komponen, baik fisik maupun biotik yang merupakan satu kesatuan dan 

digunakan sebagai tempat hidup serta berkembangbiaknya satwaliar. Secara 

umum, untuk mendukung kehidupan satwaliar diperlukan satu kesatuan 

kawasan yang dapat menjamin segala keperluan hidupnya baik makanan, air, 

udara bersih, garam mineral, tempat berlindung, berkembang biak, maupun 

tempat untuk mengasuh anak-anaknya. Alikodra (1990) menyatakan bahwa 

rusa adalah satwaliar yang memerlukan air setiap harinya untuk mandi atau 

berkubang. 
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Pada umumnya, tempat hidup Rusa Sambar di daerah yang dekat dengan 

hutan dan padang rumput. Hutan dijadikan sebagai tempat berlindung dan 

padang rumput digunakan sebagai sumber pakannya.  

 

F. Kandang Penangkaran Universitas Lampung 

 

Pusat penangkaran Rusa Sambar Unila yang sering disebut laboratorium 

satwaliar terletak di dalam kampus hijau Unila. Panjang (m) tiap sisi 

penangkaran dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penangkaran Rusa Sambar Unila 

 

Lokasi penangkaran Rusa Sambar terletak kira-kira 405,8 m dari pintu masuk 

utama Unila dengan batas-batas: 

sebelah Utara  : Jalan (Gedung SCSC) 

sebelah Timur  : Jalan (Gedung A Pertanian) 

sebelah Selatan  : Lapangan Voli dan Lapangan Basket 

sebelah Barat  : Jalan (Gedung GSG) 
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Secara administrasi pemerintahan, penangkaran rusa Unila termasuk di 

Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung seluas 11.844,124 m
2
.  

 

 

 


