
Manajemen Kucing 1

(Sejarah, Ras danWarna

kucing, Pemilihan Kucing)

Manajemen Pet Animal



Sejarah Kucing

1. Kemungkinan berkembang biak dengan kucing di eropa yang sudah didomestikasi

2. Kemungkinan nenek moyang dari long-haired cat

3. Kemungkinan adalah nenek moyang sebagian besar domestic cat



Ras Kucing (Cat Breed)

 Breed : a specific type within a species, having distinctive traits that 

are passed on through genetics

 Pada kucing,  perbedaan antar ras sebagian besar ditentukan

oleh warna rambut, panjang dan texture rambut, warna

mata dan bentuk kepala. 

 Secara genetis, tanpa campur tangan manusia, kucing

“normal” adalah tabby, dengan warna dominan abu-abu-coklat

dan bergaris. Akan jarang kucing long hair dan kucing

berwarna solid



 Ras Kucing dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 

 rambut panjang (longhair), 

 rambut sedang (semi-longhair), dan 

 rambut pendek (shorthair). 

 Beberapa Cat Association membagi ras kucing menjadi:  natural, 

man-made (buatan) dan spontaneous mutation (mutasi spontan). 

 Dalam natural breeds adalah: Persian, Turkish Angora dan Russian 

Blue

 Tipe Man-made terjadi dari hasil persilangan antar breed yang 

menghasilkan breed baru.

 Mutasi spontan menyebabkan perubahan pada kucing sehingga lahir

dengan kondisi berbeda, perkawinan antara kucing yang punya kondisi

sama menghasilkan breed jenis baru, contoh : manx (tailess cat), 

Scottish fold.



Longhair

 Persia
Rambut kucing longhair bisa sampai 10 kali lebih panjang

dari kucing shorthair.

kucing longhair mempunyai lapisan rambut tipis dibawah

lapisan rambut yang panjang.

Konformasi tubuh:

• wajah datar dengan hidung pendek dan kuping kecil

•Badan dengan dada lebar, kaki dan cakar besar

•Rambut halus, tebal. Rambut bagian leher. Ekor yang tegak





Semi-longhair
• - Somali

• -Turkish Angora

• -Turkish Van

• - Birman

• - Maine Coon

• - Norwegian Forest

• - Balinese

• - Javanese

• - Ragdoll

• -Tiffany

• -Tiffanie

• - Cymric













Shorthair

• - American Shorthair

• - European Shorthair

• - Exotic Shorthair

• - British Shorthair

• - Chartreux

• - Oriental Shorthair

• - Siamese

• - Snowshoe

• - Seychellois

• - Abyssinian

• - Rusian Blue

• - Korat

• - Burmese

• - Asian Group

• - Burmilla

• - Bombay

• - Bengal

• -Tonkinese

• - Egyptian Mau

• - Singapura

• - Ocicat

• - Japanese Bobtail

• - Manx

• - Cornish Rex

• - Devon Rex

• - Selkirk Rex

• - American Curl

• - Scottish Fold

• - American Wirehair

• - Sphynx



















Pola Warna Pada Kucing
 Menurut Indonesian  Cat Association (ICA) ada 4 warna

dasar kucing, yaitu

 Black (hitam)

 Chocolate (Coklat)

 Cinnamon (Coklat agak muda)

 Red (kuning tua), merupakan modifikasi 3 warna dasar diatas

Warna kadang mempunyai sebutan yang berbeda tergantung ras , 
misal: 

Black (hitam)  „seal‟ di himalayan persian, siamese

 „ebony‟ di oriental

 „ brown‟ pada tabby

 „bronze‟ pada egyptian mau



• Kucing memiliki banyak warna dan macam pola. Ciri fisik ini tidak 
bergantung pada rasnya. 

• Dari percampuran ke-4 warna dasar tersebut, warna kucing persia
terbagi menjadi 8 kelompok:

1. White

2. Solid 

3. Tortie atauTortoiseshell

4. Smoke 

5. Shaded /Shell (Chinchilla)

6. Tabby 

7. And white (van, harlequin bicolour)

8. Colour point (Himalayan)



white

 Kucing warna putih bisa menyimpan warna apa saja dibalik 

warna bulu putihnya

 Gen warna putih adalah gen yang paling dominan dibandingkan

gen warna yang lain



Solid 

 Adalah warna-warna dasar dari ras persia.

 Dikelompokkan berdasarkan kekuatan warnanya:

1. Dense (gen dominan):

black

chocolate

red

2. Dilute (gen resesif)

blue

lilac

cream



Tortie / Tortoiseshell

 Kombinasi dari warna-warna dasar. Gen ini berhubungan

dengan jenis kelamin kucing, maka warna tortie biasanya

hanya betina.

 Terbagi menjadi :

- Black tortie. (paduan black dan red)

- Blue tortie (paduan blue dan cream)

- Chocolate tortie (paduan chocolate dan red)

- Lillac tortie (paduan lilac dengan cream)



Smoke, shaded & shell

 Perbedaan terletak pada seberapa banyak warna bulu

pada ujungnya

1. Shell (chinchilla) -- Bila mempunyai warna hanya 

1/8 dari ujung bulu. Sisanya  warna silver atau 

putih.

2. Shaded -- Bila mempunyai warna hanya 1/3 dari 

ujung bulu. Sisanya silver atau putih.

3. Smoke -- Bila mempunyai warna hanya ¾ dari 

panjang bulu. Sisanya  warna silver.

4. Agouti – gen yang membentuk pola tabby



Tabby

Macam-macam pola tabby:

- Blotched Tabby/Classic Tabby 

- Mackerel Tabby

- Spotted Tabby



Van, harlequin, bicolour (And White)

 Van 

Pola van, mempunyai paling tidak 2/3 bagian badan yang 
berwana putih. Dari bagian yang  mempunyai warna, tidak 
lebih dari 2 spot di bagian muka. Ekor harus berwarna.



 Harlequin 

Pola harlequin mempunyai antara ¼ sampai ½ bagian 

badan berwarna putih, di bagian yang berwarna 

maksimum 2 spot di bagian muka maksimum 2 spot 

besar atau 4 spot kecil di badan. Ekor harus berwarna.



 Bicolour 

Memiliki bulu berwarna hitam dengan sedikit warna putih pada 

bagian kaki, perut, dada, dan mungkin pula di bagian wajah. 



Colourpoint

- Lebih banyak dikenal dengan nama Himalayan.

- Asal usul colourpoint, adalah perpaduan antara ras persia 

untuk fisik & siamese untuk warna bulu.

- Warna warna colourpoint :

- Seal Point

- Blue Point

- Red Point

- Chocolate Point

- Lilac Point





Pemilihan Kucing

 Mengetahui asal dari kucing (breeder) , jenis kucing yang 

diinginkan

 Menyesuaikan dengan anggaran yang akan dikeluarkan untuk

memelihara kucing

 Alasan memelihara kucing

1. Sebagai companion animal

2. Untuk kompetisi dalam cat show

3. Mengembang biakkan untuk mempertahankan ras murni

kucing



Yang perlu diperhatikan

 Sifat-sifat kucing ( aktif berinteraksi atau yang bermalas-

malasan)

 Kebutuhan untuk grooming rutin

 Jenis kelamin

 Jantan tidak disteril membutuhkan untuk dikawinkan setelah

dewasa. Kebiasaan kucing jantan dewasa “spray” urine. Kucing

jantan akan berkeliaran dan berkelahi dengan jantan lain bila

dilepas.

 Betina tidak disteril akan estrus 2 kali setahun



Penampilan kucing yang sehat

 Tingkah laku lincah dan aktif

 Mata cerah dan bersih

 Gigi putih dan bersih

 Telinga bersih dari kotoran dan kutu

 Kuku terawat dengan baik

 Bulu dan kulit mengkilat,bersih,bebas dari kutu dan penyakit 

kulit 

 Jika di rabatulang punggung cukup gemuk

 Tidak ada tanda tanda bekas diare yang menempel di bulu sekitar 

ekor



Bacaan tambahan

 The Utlimate Encyclopedia Of Cat_ Cats Breed & Cat Care

 The Cat_Clinical Medicine and Management

 1001 things  you always wanted to know about cats

 The Cornell Book of Cats



Tugas Untuk Problem Base Learning

 Buatlah kelompok diskusi

 1 kelas dibagi menjadi 4 kelompok

 Diskusikan 1 ras/ breed kucing

 Buat makalah dan presentasi

 Isi meliputi

 Sejarah

 Sifat-sifat

 Perawatan dan pemeliharaan

 Grooming

Materi tidak boleh sama dengan kelompok lain.
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