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Perkembangbiakan

Pemeriksaan sebelum perkawinan

� Umur calon induk ( 12 -24 bln ) utk calon pejantan ( 18 bln )

� Kesehatan calon induk dan calon pejantan

� Status vaksinasi ( bila kurang dari 3 bln sebaiknya divaksin 
ulang )ulang )

� Status bebas dari cacing (deworming rutin) � cek feses

� Harus bebas parasit , jamur dan kutu

� Induk bebas dari infeksi gigi dan mulut, mencegah infeksi pd 
saat induk menggigit tali pusat anak





Pemilihan Kucing jantan (Tom)

� Umur pubertas

� Informasi mengenai libido, ketertarikan pada betina estrus, dan
kemauan untuk kawin

� Informasi setiap kali dikawinkan
1. Tanggal dikawinkan
2. Banyaknya kopulasi sekali dikawinkan
3. Masalah selama proses kawin (mis: terlalu lama, tidak ada reaksi

post-coital dari kucing betina)
4. Umur dan status betina pernah beranak
5. Hasil dari kawin, kebuntingan atau kembali estrus

1. Informasi mengenai anak, tanggal lahir, jumlah per kelahiran, 
jenis kelamin, berat lahir, lahir mati, cacat lahir (bila ada), 
penyakit, hasil pemeriksaan nekropsi (bila dilakukan), dll



Causes of Breeding Problems in Tom 

Cats

� 1.  Inexperience or immaturity

� 2.  Nervousness or anxiety

� 3.  New environment or changes to existing environment

� 4.  Inadequate housing

� 5.  Improper breeding management� 5.  Improper breeding management

� 6.  Malpositioning during copulation

� 7.  Medical conditions, both reproductive and nonreproductive

� 8.  Hair rings around the shaft of penis preventing intromission

� 9.  Poor libido

� 10.  Stressors (e.g., showing, travel, social conflicts)



Data Reproduksi untuk kucing betina

induk (Queen)

� Umur pertama kali estrus
� Tanggas setiap siklus estrus
� Lamanya estrus
� Tingkah laku selama Proestrus dan estrus
� Tingkah laku selama kawin
� Tanggal dikawinkan dan berapa kali dikawinkan
� Hasil dikawinkan: bunting atau kembali estrus
� Detail tiap kebuntingan, lama bunting, kesulitan melahirkan
� Detail tiap kelahiran, jumlah anak, jenis kelamin, berat lahir, lahir

mati, cacat lahir, penyakit, dll
� Dokumentasi masalah pasca melahirkah, misal leleran vulva, 

pyometra, aborsi, mastitis, metritis, dll



Fase estrus betina

� Proestrus, sulit untuk diamati (menggesekkan kepala dan
leher, menarik perhatian jantan tetapi masih menolak jantan)

� Estrus (5 ± 3 hari) tahap betina receptive terhadap jantan, 
menunjukkan tingkah laku kawin, vokalisasi untuk menarikmenunjukkan tingkah laku kawin, vokalisasi untuk menarik
kucing jantan, nafsu makan turun. 

� Inestrus (pada kucing yang tidak ovulasi) ~ 7 hari
� Anestrus
� Luteal (diestrus), setelah ovulasi, masa kebuntingan (64-72 
hari

� Pseudopregnancy : bila tidak terjadi pembuahan setelah
ovulasi atau kematian embrio awal (40-50 hari)







Perawatan selama bunting

� Gizi dan nutrisi hrs lebih bagus 

� Kandang lebih luas , jangan bertingkat , hrs lebih bersih 

� Kebersihan tubuh kucing hrs tetap terjaga ( telinga , kuku , bulu ) 

� Cukup mandi kering



Tanda tanda mau melahirkan :

• Gelisah , cari tempat 

• Nafsu makan turun kadang sampai tidak mau makan 

• Menggaruk garuk lantai atau tempat buang kotorannya

• Suhu badan turun sampai 36 derajat 

• Masukkan ke dalam kandang ( 120 cm x 70 cm ) sehingga • Masukkan ke dalam kandang ( 120 cm x 70 cm ) sehingga 
pengawasan lebih seksama  sebaiknya pengenalan kandang 1 
mg sebelum hari H-nya 



Alat alat yg harus disiapkan :

� Gunting kecil yg tajam dan tidak berkarat

� Artery clem utk menjepit tali pusar

� Handuk atau lap

� Alkohol atau betadine

Oxycan� Oxycan

� Alat resursitasi



Proses melahirkan :

� Kucing mengejan , air ketuban keluar bersama sedikit darah 
disusul dng sang bayi dan placentanya 

� diperhatikan apakah induk sayang pada anaknya atau tidak



Pertolongan melahirkan :

Tindakan ini dilakukan bila sang induk tidak bisa menolong 
dirinya sendiri saat melahirkan

• Ketika bayi keluar , buka selaput placenta dng gunting 

• Bagian hidung dan mulut bersihkan dng handuk

• Ikat tali pusar dan potong• Ikat tali pusar dan potong

• Bersihkan seluruh tubuh dengan handuk, posisi kepala harus 
dibawah dan telungkup , setelah kering susukan ke induk



Perawatan pasca melahirkan :

• Bulu sekitar mammae dipotong dan dibersihkan

• Pasang alas kandang dengan kain bersih yang tebal

• Pasang lampu selama 2 mg sampai 1 bln

• 7 hari pertama merupakan masa kritis , harus dijaga extra

• Bila sang induk belum mau menyusui , hrs diberi dengan susu • Bila sang induk belum mau menyusui , hrs diberi dengan susu 
formula setiap 2 jam sekali



Developmental Milestones for Kittens

� Umbilical cord falls off:3 days of age
� Eyelids open:10 days of age (range 2 to 16 days)
� Menace/pupillary light reflexes:28 days of age or later
� Normal vision:30 days of age
� Adult iris color:4 to 6 weeks of age
� Ear canals open:9 days of age (range 6 to 17 days)� Ear canals open:9 days of age (range 6 to 17 days)
� Functional hearing:4 to 6 weeks of age
� Crawling:7 to 14 days of age
� Walking:14 to 21 days of age
� Voluntary elimination:3 weeks of age
� Deciduous incisors/canines erupt:3 to 4 weeks of age
� Deciduous premolars erupt:5 to 6 weeks of age



Kesehatan

Faktor  faktor yang mempengaruhi :
� Nutrisi

� Santasi kandang atau ruangan pemeliharaan

� Sirkulasi udara� Sirkulasi udara

� Kondisi lingkungan



Nutrisi :

� Agar sehat nutrisi harus seimbang .

� Komponen utama : protein , lemak , karbohidrat , vitamin , 
mineral .

� Air bersih ad libitum , susu . 



PROTEIN

�Kegunaan :

�Pembentukan otot dan tulang .

�Daya tahan terhadap serangan penyakit .

�Sekurang kurangnya kebutuhan protein 28 % .�Sekurang kurangnya kebutuhan protein 28 % .

�Terdapat dalam : daging , ikan , telur , susu .



LEMAK
� Kegunaan :

� Sumber energi .

�Untuk kesehatan kulit , bulu .

�Melarutkan vitamin A , D , E , K .

� Untuk kucing dalam masa pertumbuhan : 25 % .

� Untuk kucing dewasa 9%. 

� Terdapat dalam : daging , mentega , susu .



Karbohidrat
� Kegunaan : sumber energi .

� Karbohidrat didalam tubuh diubah jadi glikogen atau gula 
darah .

� Glikogen merupakan sumber energi siap pakai , harus segera 
dimanfaatkan .dimanfaatkan .

� Sumber  karbohidrat : sereal , nasi , biskuit kucing .



Vitamin dan mineral

� Kegunaan:Memperbaiki fungsi sel tubuh

� Jumlah yang di butuhkan sangat sedikit

Air minum dan susu

� Air putih matang harus selalu tersedia di kandang

� Untuk pemberian susu sebaiknya susu dengan kadar laktosa rendah







Jenis pakan



Perkandangan
� Kandang merupakan rumah bagi kucing, sebaiknya
disesuaikan bagi kebutuhan kucing.





Syarat Kandang
• Ukuran kandang utk 1 ekor kucing dng berat badan sekitar 4 
kg minimal L 63 cm x P 90 cm x T 65 cm 

• Didalam kandang harus selalu tersedia makanan , minuman , 
dan pasir + tempatnya  ( sebaiknya bukan koran ) yang selalu 
dalam keadaan bersih dan higienisdalam keadaan bersih dan higienis

• Alas kandang harus tidak membuat sakit kaki kucing

• Besar pintu kandang hrs membuat kucing keluar masuk 
kandang secara leluasa 

• Tidak berkarat , terbuat dari bahan yang aman bagi kucing  
dan kesehatannya 



Sanitasi kandang atau ruangan 

pemeliharaan:

Harus bersih dan sehat shg kucing nyaman
• Kandang , ruangan , tempat pakan , minum , tempat kotoran hrs 
selalu didesinfectan scara berkala biasanya dng TH4, chlorin atau
detergendetergen

Sirkulasi  udara  :
• Harus selau terjaga , tidak boleh terlalu pengap
Kondisi lingkungan :
• Kelembapan ruangan 40-60% diukur dng hidrometer
• Temperatur yang ideal 21-24°c
• Dalam ruangan tidak boleh terlalu banyak kucing karena akan 
menyebabkan stress



Gejala umum kucing sakit :

• diarhea
• sembelit
• kencing tertahan tahan , warna kencing berubah
• keluar cairan dari hidung, mata, vulva
• suhu badan meningkat
• jumlah konsumsi pakan / minum berubah• jumlah konsumsi pakan / minum berubah
• bulu rontok
• keluar air liur
• berhnti grooming sendiri
• berat badan turun
• perut membesar
• susah jalan
• sering muntah



penyakit yang sering menyerang :

� Distemper

� Flu Kucing

� Feline Urologic Syndrome (FUS)



distemper

• nama lain feline infecsius enteritis

• sangat menular

• tingkat kematian sangat tinggi, terutama kucing kecil

• gejala : demam 41°- 42°c

• depresi berat• depresi berat

• diarhea , muntah , dehidrasi

• pengobatan : infus , injec vit dan antibiotik

• pencegahan : vaksinasi , nutrisi yang seimbang, menjaga 
kesehatan lingkungan



flu kucing

� nama lain : feline rhinotrachaetis infectius

� sangat menular, menyerang anak kucing

� gejala : bersin , demam tinggi ( 41 – 42 °C ) , nafsu makan 
hilang , depresi, radang mata dan hidung

� pengobatan : daya tahan tubuh diperkuat , terapi simtomatis , � pengobatan : daya tahan tubuh diperkuat , terapi simtomatis , 
antibiotik dan vitamin



feline urologic syndrome ( FUS )

• penyebabnya : sumbatan di uretra , radang saluran kencing , 
tumor , batu di kandung kemih , umur                                             
biasanya menyerang umur 1 – 6 thn , kastrasi yg dilakukan 
sebelum masa puber , terutama menyerang ras persia , lebih 
sering menyerang jenis kelamin jantan .

• Gejala : sering merejan , sukar mengeluarkan urine, menjilati • Gejala : sering merejan , sukar mengeluarkan urine, menjilati 
daerah perineal, warna urine kemerahan, depresi, muntah, 
nafsu makan hilang

• Pengobatan : tindakan katerisasi , antibiotik dan vitamin , 
minum hrs banyak dan bersih , sebaiknya mengurangi intake 
mineral dan memberikan pakan yg mampu mempertahankan 
keasaman urine .



zoonoses

� Rabies 

� Toksoplasmosis � Toksoplasmosis 

� Dermatophytosis atau ringworm

� Salmonellosis



rabies.

� Nama lainnya anjing gila .

� Penyebabnya virus gol  rabdovirus .

� Menular keseluruh mahluk hidup berdarah panas.



3 tipe rabies :

Rabies membabi buta.

• Gejala : hewan menyerang dan menggigit tiap tiap makhluk atau 
benda benda yang bergerak, keluar air liur yang berlebihan, 
tampak haus sekali, takut sama air.

Rabies diam 

• Gejala: apatis, suka menyendiri, bersembunyi,  lumpuh, mati.

Rabies tanpa bentuk

• Gejala: gatal, kaku, kejang, perilaku aneh.

• Pencegahan berupa vaksinasi.



Toksoplasmosis
Penyebab: protozoa toksoplasma gondii.

Gejala: Suhu badan 40-41 derajad C , nafsu makan hilang , 
tubuh lemah dan lesu , 

anemia , depresi berat , epilepsi , lumpuh , 
hidrocephalus , radang retina ,batuk , sesak nafas , radang hidrocephalus , radang retina ,batuk , sesak nafas , radang 
paru , bisa juga radang usus dan diare .

Pencegahan : sampai sekarang belum ada vaksinasi utk 
toxoplasmosis , yang bisa dilakukan adalah dengan tidak 
memberi pakan mentah .



Ringworm atau dermatophitosis.

Bisa menyerang hewan atau manusia.

Penyebabnya jamur spt : microsporum sp dan                          
trichopyton sp. 

� Gejala : bercak bulat dikulit, bulu rontok setempat , kulit 
berkerak , bernanah , kulit tmpt infecsi menebal dng berkerak , bernanah , kulit tmpt infecsi menebal dng 
batas yang jelas .

� Penularan : melalui kontak langsung .

� pengobatan : mandi 2 x seminggu dengan sampho anti 
jamur. Peroral dng tablet ketaconasol atau itraconasol .



Salmonelosis .

Penyebabnya : bakteri salmonella sp . yang paling terkenal 
salmonella typhimurium yang menyebabkan sakit typhus .



Masalah kesehatan yang sering 

menggangu kucing

� Diare.

� Hairball atau bulu yang menggumpal.

� Penyakit kulit.

� Gangguan pada gigi dan gusi.

� Infeksi pada telinga.

� Tersengat serangga.



Diare
Penyebabnya :

- Sering ganti ganti merk pakan.

- Minum susu yang tidak sesuai takaran.

- Stres.



Hairball atau bulu menggumpal 

� Penyebabnya :

Bulu yang tertelan karena kucing sering                                   Bulu yang tertelan karena kucing sering                                   

menjilati bulu bulunya .

� Pencegahan : sesekali pada makanan di

beri margarine.



Penyakit kulit

Penyebabnya :

Alergi , digigit kutu , jamur

Pencegahan : menjaga kebersihan kandang dan    lingkungannya

Tersengat serangga 
Cara menangani : bagian yang tersengat dikompres dengan air 
es .



Gangguan pada gigi dan gusi .

Penyebabnya : karang gigi yang menyebabkan infeksi pada gusi 
shg gusi jadi nyeri , sakit gigi , gigi lepas . 

Pencegahan : membersihkan gigi secara teratur .

Infeksi pada telinga .

Penyebabnya : waktu mandi kemasukan air, kutu didalam daun 
telinga .                      



Vaksinasi

� Tujuan vaksinasi adalah untuk memberikan  kekebalan tubuh dengan cara 
memasukkan  virus yang telah dilemahkan ke tubuh hewan .

� Didalam tubuh hewan vaksin akan membentuk respon kekebalan ( membentuk  anti 
bodi ) .

� Apabila hewan terinfeksi oleh virus , akan terlindungi oleh adanya antibodi yang telah 

dibentuk  oleh adanya vaksinasi .

� Kebanyakan vaksin diberikan pertama kali pada kucing umur 8 mg , kemudian 
diulang ketika berumur 12 mg.

� Vaksin tidak memberikan perlindungan sepanjang hidup hewan , oleh karena itu 
vaksinasi  ulangan diperlukan untuk memberikan  perlindungan yang bagus pada 
hewan.

� Vaksinasi ulang selanjutnya dilakukan 1 tahun setelah vaksinasi ke dua .



Grooming

Alat alat : 

Sisir , gunting kuku , handuk , hairdryer ,   cotton 
bud , baby oil , shampo kucing , handuk besar .



Langkah sebelum memandikan:

1. Pastikan kucing dalam kondisi sehat .

2. Gunting kuku pada ujung.

3. Bersihkan telinga dengan kapas atau cotton  bud yang telah 
diusap dng baby oil.

4. Bersihkan mata dng kapas yang telah dibasahi dng air hangat.

5. Sisir terlebih dulu bulu yang menggumpal agar terurai , 5. Sisir terlebih dulu bulu yang menggumpal agar terurai , 
kemudian bulu disikat agar bulu bulu yang rontok terangkat .



Cara memandikan kucing :
� Siapkan air hangat dalam bak air. Masukkan kucing dalam bak air , basahi tu buh dng 

gayung atau shower hingga rata dari tengkuk sampai ekor , bagian muka dan telinga 
jangan sampai tersiram . 

� Kemudian beri sampho Pijat dan gosok hingga merata keseluruh tu
buh .

� Gunakan sikat karet khusus agar sampho menyentuh bagian dasar kulit , hindari sampho 
masuk ke telinga dan mata 

� Angkat kucing dari bak , selimuti dengan handuk hingga setengah kering .
� Bagian muka dan kepala yaitu sekitar mata  telinga dan hidung dibersihkan dng washlap 

sampai bersih.
� Kemudian keringkan dengan hair dryer atau blower pada jarak yang aman sambil disisir 

hingga kering sempurna sampai dasar kulit .





Cara merawat bulu : 

� Sejak kecil , kucing berbulu panjang tidak mampu membersihkan bulunya sendiri .

� Perawatan sedikitnya sekali dalam seminggu

� Pertama sisir bulu bagian perut dan kaki sampai tidak kusut .

� Sisir bulu bagian kepala dari atas hingga bawah , bagian punggung hingga pangkal 
ekor dan ujung ekor, kemudian berbalik arah sehingga bulu bulu yang mati terangkat.

� Untuk memisahkan  gumpalan bulu , taburkan sedikit bedak , kemudian pisahkan 
gumpalan bulu dengan tangan hingga terpisah menjadi helaian helaian.

� Sisir bulu disekitar leher dengan arah bolak balik hingga mengembang.

� Sikat kembali bulu ekor  secara perlahan ke arah luar . 



Cara merawat telinga :          
� Secara rutin cek telinga setiap 2 hari 
sekali.

�Membersihkan kotoran telinga 1 mg 
sekali.

� Pegang dan miringkan kepala kucing , � Pegang dan miringkan kepala kucing , 
buka daun telinga lalu bersihkan 
dengan kapas yang telah diberi baby 
oil .

� Bersihkan bagian dalam telinga dengan 
cotton bud, jangan terlalu dalam 



Cara merawat mata :

� Dilakukan setiap hari .

� Pegang kepala kucing , 
condongkan keatas.

� Usap dng kapas yang telah 
dibasahi  air hangat atau cairan 
pembersih .

� Usap dng kain kering.




