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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF TRANSPORTATION BASED ON DISTANCE AND 

EARLY WEIGHT ON  LOSS BODY WEIGHT PERCENTAGE  

OF ETAWAH HYBRID GOAT 

 

 The study was conducted in Malang and Tulungagung Regency from 28 

February – 2 April 2007. The aim was to know about the effect of transportation 

based on distance and early body weight before transportastion on loss body 

weight percentage of etawah hybrid Goats. The result expected could be used to 

determine the most effective way for reducing loss body weight in goats during 

transportation. 

 

 Data were collected individually from 120 Etawah Hybrid Goats with 26-

49 kg in average body weight. Then the cases were studied using t-Test to analyze 

the deviation between early and latest body weight on two different distance (125 

km and 88 km). 

 

 The result showed thad distance of transportation has a significant effect 

on loss body weight (P<0.01), with average loss body weight were 9.4997 ± 

3.2593 % in 125 km and 7.6703 ± 2.7742 % in 88 km. However there were no 

significant effect on loss body weight percentage based on early weight (P>0.05), 

with average loss body weight percentage were 9.8331 ± 3.4457% (early weight 

was 26-37 kg) and 8.7804 ± 2.7633% (early weight was 37.5-49 kg) in 125 km 

distance of transportation. The average loss body weight percentage in 88 km 

distance were 7.9528 ± 2.8530%  (early weight was 26-37 kg) and 7,0112 ± 

2.5341% (early weight was 37.5-49 kg). 

 

 The conclusion was only dictance of transportion has significant effect on 

loss body weight percentage of goats. So it’s recommended to improve the 

management of transportation, especially  livestock handling and transportation 

method to decrease loss body weight of goats. 
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RINGKASAN 

 

PENGARUH TRANSPORTASI BERDASARKAN JARAK DAN BOBOT 

BADAN AWAL TERHADAP PERSENTASE  PENYUSUTAN BOBOT 

BADAN KAMBING PERANAKAN ETAWAH 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dan Kabupaten 

Tulungagung. Pelaksanaan penelitian dimulai tanggal 28 Februari 2007 sampai 2 

April 2007. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tarnsportasi 

berdasarkan jarak dan bobot badan awal terhadap persentase penyusutan bobot 

badan kambing Peranakan Etawah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai mengurangi penyusutan bobot badan kambing yang 

disebabkan oleh  transportasi. 

 

Materi penelitian ini menggunakan kambing Peranakan Etawah sebanyak 

120 ekor dengan bobot antara 26 – 49 kg. Metode penelitian ini yaitu dilakukan 

dengan menimbang bobot badan awal sebelum transportasi dan bobot badan akhir 

sesudah transportasi sehingga diketahui besar prosentase penyusutannya dan 

kemudian dilakukan transportasi dengan jarak 125 km dan 88 km. Penimbangan 

ternak menggunakan timbangan pegas 50 kg merek pocket balance dengan skala 

ketelitian 0,5 kg dan tali untuk menopang tubuh ternak pada saat ditimbang berat 

badannya. Alat transportasi yang digunakan yaitu truk dengan sistem double deck 

( dua lantai) yang berukuran 6 x 2,5 m
2
 sebagai alat transportasi. Terdapat dua 

flok pada lantai bawah dan dua flok pada lantai atas dengan luas masing-masing 

flok 3 x 2,5 m
2
 dimana setiap flok berisi 30 ekor. Analisis data yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan analisis Uji-t. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase penyusutan pada jarak 

125 km adalah 9,4997 ± 3,2593%
 
dan pada jarak 88 km persentase penyusutannya 

sebesar 7,6703 ± 2,7742%. Pada transportasi dengan jarak 125 km dan  bobot 

awal yang berbeda menunjukkan bahwa berdasarkan bobot awal 26-37 kg sebesar 

9,8331 ± 3,4457% dan berdasarkan bobot awal 37,5-49 kg sebesar 8,7804 ± 

2,7633%. Pada transportasi dengan jarak 88 km dan  bobot awal yang berbeda 

menunjukkan bahwa berdasarkan bobot awal 26-37 kg sebesar 7,9528 ± 2,8530% 

dan pada bobot awal 37,5-49 kg sebesar 7,0112 ± 2,5341%. Hasil analisa dengan 

menggunakan Uji-t menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata antara 

persentase penyusutan bobot badan pada jarak 125 km dan 88 km dan 

Menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata antara persentase penyusutan  

bobot badanberdasarkan bobot awal 26-37 kg dan 37,5-49 kg. 

 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Jarak transportasi dengan 

jarak 125 km dan 88 km berpengaruh terhadap persentase penyusutan sedangkan 

bobot badan awal  tidak berpengaruh terhadap persentase penyusutan bobot badan 

kambing PE selama transportasi. disaranakan pada penelitian selanjutnya agar 

lebih memperhatikan lagi penanganan terutama pada saat transportasi untuk 

mengurangi penyusutan bobot badan ternak akibat transportasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Potensi ternak kambing di Indonesia cukup besar karena ditunjang oleh 

iklim yang sesuai sehingga menghasilkan populasi yang cukup tinggi. Menurut 

Makka (2003) populasi ternak kambing di Indonesia selama kurun waktu tahun 

1997-2003 mengalami peningkatan sebesar 4,5% yaitu dengan total populasi 

sebesar 12,5 juta ekor. Jumlah tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan 

domestik dalam negeri, juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke luar negeri 

terutama negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam 

dan beberapa negara Timur Tengah. Dengan banyaknya permintaan baik dari 

pasar domestik maupun untuk ekspor tidak dapat dipungkiri bahwa sistem 

transportasi ternak mempunyai peranan penting dalam pendistribusian ternak 

terutama kambing ke daerah yang dituju baik domestik maupun luar negeri. 

Transportasi ternak dapat menyebabkan efek emosional dan efek fisik 

yang dapat menyebabkan penyusutan bobot badan pada ternak kambing, sehingga 

pendistribusian ternak baik ke daerah domestik maupun eksport harus 

memperhatikan manajemen transportasi baik pada sebelum, saat, sesudah 

transportasi. Berdasarkan hal di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh transportasi berdasarkan jarak dan bobot badan awal terhadap persentase 

penyusutan bobot badan kambing. 

 

 



1.2 Perumusan Masalah 

Pada umumnya masalah penanganan saat transportasi ternak sangat 

penting. Proses transportasi dapat menimbulkan efek emosional dan efek fisik 

yang dapat menggangu kesehatan ternak kambing  dan juga dapat menyebabkan 

gangguan pada sistem metabolis ternak. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

masalah yaitu apakah jarak dalam transportasi dan bobot badan awal berpengaruh 

terhadap penyusutan bobot badan kambing. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh transportasi  berdasarkan jarak terhadap persentase 

penyusutan bobot badan kambing Peranakan Etawah (PE) 

2. Mengetahui pengaruh transportasi  berdasarkan bobot badan awal terhadap 

persentase penyusutan bobot badan kambing Peranakan Etawah (PE)  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai cara 

mengurangi penyusutan bobot badan kambing yang disebabkan oleh  transportasi. 

1.5 Kerangka Pikir 

Di dalam transportasi untuk ternak kambing mengalami stres transportasi 

yang dapat mempengaruhi kondisi ternak kambing tersebut. Transportasi dapat 

menyebabkan efek emosional dan efek fisik pada kambing yang dapat 

mempengaruhi kesehatan ternak kambing. Sehingga dalam proses transportasi 

diperlukan manajemen transportasi yang efektif baik pada sebelum, selama dan 

sesudah transportasi terutama dalam hal jarak transportasi dan bobot awal 



kambing yang sesuai  untuk mengurangi penyusutan bobot badan  kambing akibat 

transportasi. 

1.6 Hipotesa 

Terdapat pengaruh transportasi berdasarkan jarak dan bobot badan awal 

terhadap persentase penyusutan bobot badan ternak kambing Peranakan Ettawa 

(PE)  

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kondisi peternakan kambing di Indonesia 

Populasi ternak kambing di Indonesia selama kurun waktu tahun 1997-

2003 mengalami peningkatan sebesar 4,5% yaitu dengan total populasi sebesar 

12,5 juta ekor. Jumlah tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam 

negeri, juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke luar negeri terutama negara-

negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan beberapa 

negara Timur Tengah (Mekka, 2003).  

Keunggulan ternak domba/kambing antara lain (Dirjen Peternakan,1998) 

: a) mudah dikembangkan dan cocok untuk peternakan rakyat dipedesaan, b) cepat 

berkembang biak (3 kali beranak dalam 2 tahun,  anak 2-3/kelahiran), c) modal 

retatif kecil, d) sumber produksi daging yang digemari komsumen, e) kotorannya 

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, f) kulitnya untuk bahan baku industri kulit dan 

kerajinan, g) diperlukan untuk kurban pada hari raya tertentu (Idul Adha). 

2.2 Kambing Peranakan Etawah 

Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan (1998) 

menyatakan bahwa kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan hasil persilangan 

antara kambing kacang dengan kambing etawah Kambing ini merupakan bangsa 

kambing yang sudah beradaptasi dengan kondisi Indonesia dan  banyak 

diternakkan sehingga populasi mengalami peningkatan. Menurut Djajanegara  dan  

Miniswati (2007) di Indonesia berkembang ciri-ciri kambing PE yaitu ada yang 

bertanduk, tetapi ada yang juga tidak bertanduk, kaki panjang, berambut pendek, 



warna campuran antara coklat, putih dan hitam. Kambing PE merupakan kambing 

yang relatif subur untuk beranak kembar. Menurut Danasaputra (2003) kambing 

PE merupakan kambing yang bertubuh besar, cepat tumbuh, dan dikalangan 

peternak telah mendapatkan tempat dihati mereka mengingat harga jualnya yang 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kambing lokal 

2.3 Transportasi Ternak 

Transportasi ternak sangat penting dalam dunia peternakan. Transportasi 

ternak dilakukan antara lain untuk keperluan pemasaran dalam jumlah yang besar, 

pengangkutan ke tempat pemotongan, penyediaan bibit ternak ke daerah lain, 

pengangkutan dari daerah yang kering ke daerah yang memiliki pakan yang 

bagus, dan karena perubahan kepemilikan (Chambers and Grandin, 2001). 

Kannan,Terrill, Kouakou, Gazal, Gelaye, Amoah dan Samake (2000) 

menyatakan bahwa untuk memperoleh nilai penyusutan bobot badan ternak 

selama pengiriman maka dilakukan penimbangan terhadap bobot awal dan bobot 

akhir ternak pada saat sebelum pengangkutan dan setelah sampai di tempat tujuan 

tanpa dilakukan pemberian pakan terlebih dahulu. 

2.3.1 Tahap-tahap Transportasi Ternak 

Tahap-tahap umum dalam transportasi ternak antara lain yaitu pre-

transport (sebelum transportasi), loading, transport (saat transportasi), dan post-

transport (setelah transportasi). Pre-transport meliputi peencanaan perjalanan, 

persiapan ternak, persiapan kendaraan dan kelengkapannya. Loading meliputi 

fasilitas, pencahayaan, penanganan. Transport meliputi kondisi, lama perjalanan, 

menghindari kematian ternak, surat jalan. Post-transport meliputi menurunkan 



ternak dari kendaraan, fasilitas yang memadai (Council of Europe Committee of  

Ministers, 1990). 

2.3.2 Metode dan Alat Transportasi Ternak 

Metode yang paling mudah dalam transportasi  ternak kambing 

penghasil daging yaitu dikirim melalui jalan atau rel, dan lebih baik menggunakan 

truk sistem double deck (dua tingkat) (Chambers and Grandin, 2001). 

Syarat-syarat kendaraan yang digunakan untuk transportasi ternak 

(Department of Local Government and Regional Government, 2003) meliputi : 

1. Konstruksi : 1)Kendaraan dan segala kelengkapannya harus kuat untuk 

mengangkut ternak dan melindungi dari lepasnya atau lompatnya ternak dari 

kendaraan, 2)Bagian dari kendaraan atau gerbong dimana ternak berada harus 

bebas dari halangan dan bahaya yang dapat menyebabkan ternak terluka, 3)Jarak 

antar dek tempat ternak dalam kendaraan harus cukup untuk ternak, termasuk 

ternak bertanduk, untuk berdiri pada posisi normal, 4)Material yang digunakan 

dalam konstruksi kendaraan harus dapat dibersihkan secara efektif, 5)Beberapa 

bahan pada batas dek harus terbuat dari bahan yang tidak terlalu keras sehingga 

dapat mengurangi efek benturan terhadap ternak, 6)Bagian tepi dek pada 

kendaraan yang digunakan harus cukup  untuk  melindungi  dari  kepala atau  kaki  

ternak  untuk  menonjol  keluar, 7)Permukaan kendaraan harus sesuai untuk 

pijakan kaki ternak dan tidak terbuat dari bahan licin sehingga tidak akam melukai 

kaki atau kuku ternak 8)Kendaraan yang digunakan sebaiknya memenuhi 

kelayakan jalan yang baik sehingga mengurangi resio kecelakaan di jalan  

2. Ventilasi : 1) Sistem ventilasi pada dek tempat ternak berada harus 

diperhatikan, sistem pembuangan gas pada kendaran tidak boleh mengotori ke 



dalam dek ternak, 2) Celah pada dek harus cukup untuk sirkulasi udara dalam dek 

sehingga dapat menghindari suhu panas pada dek. 

Cara pengangkutan sangat mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas 

kambing di dalam kendaraan pengangkut. Kambing akan menjadi takut  dan 

mengalami stress apabila di dalam kendaraan pengangkut mengalami gangguan 

tetutama disebabkan oleh kondisi lantai dan kandang dalam kendaraan yang 

kurang baik (Richardson, 2002). 

2.3.4 Hal-hal Yang Harus Diperhatikan dalam Transportasi Ternak 

2.3.4.1 Kepadatan Ternak 

Dalam transportasi ternak dengan mengunakan kendaraan harus 

diperhitungkan mengenai ukuran ternak, jenis ternak, jumlah ternak, konstruksi 

kendaraan, dan luas bak kendaraan yang bertujuan untuk mengukur luasan lantai 

yang dibutuhkan untuk setiap ekor ternak atau dalam hal ini disebut kepadatan 

ternak. Mengetahui ukuran ternak dan luasan lantai yang dibutuhkan sangat 

diperlukan dalam persiapan dan manajemen pengangkutan (Canadian Agri-Food  

Reseach Council, 2001). 

Menurut Chambers and Grandin (2001) pengamatan secara visual terhadap 

ukuran tubuh ternak sehubungan dengan luasan alat transportasi yang digunakan 

adalah faktor persiapan transportasi yang penting dilakukan karena berguna untuk 

memperkirakan daya tampung pengangkutan. Umumnya daya tampung 

pengangkutan dihitung berdasarkan luas area per m
2
 yang dibutuhkan oleh seekor 

ternak dengan bobot badan tertentu.  

Kepadatan ternak kambing dalam kendaraan  dapat dilihat seperti pada 

Tabel 1.  sebagai berikut : 



Tabel 1. Kepadatan Ternak Kambing dalam Kendaran selama Transportasi 

Berat (kg) Area per ekor (m
2
) 

< 35 0,20 – 0,30 

35 -55 0,30 – 0,40 

>55 0,40 – 0,75 

Sumber : Council of Europe Committee of  Ministers (1990) 

 

 

2.3.4.2 Lama Perjalanan 

 Menurut Chambers and Grandin (2001) waktu yang dibutuhkan dalam 

perjalanan merupakan faktor yang mempengaruhi proses transportasi ternak. 

Lama perjalanan lebih dari 6 jam perjalanan dapat menyebabkan gangguan pada 

ternak karena  perubahan lingkungan dan dapat menyebabkan efek lingkungan 

seperti panas dan dingin. Menurut Canadian Agri-Food  Reseach Council (2001) 

bahwa ternak sapi dan kambing tidak dianjurkan  untuk diangkut lebih dari 36 jam 

perjalanan dan harus diistirahatkan untuk pemberian pakan dan minum apabila 

perjalanan memerlukan waktu lebih 24 jam perjalanan 

Ternak kambing yang tidak diberi pakan dan minum selama transportasi 

akan mengalami penyusutan bobot badan. Semakin lama proses pengangkutan 

maka akan semakin besar penyustan bobot badannya, kecuali apabila mereka 

diistirahatkan dan diberi pakan. Penyusutan bobot badan ini dapat diperkecil 

dengan pemberian air setelah sampai di tempat tujuan sampai beberapa jam 

kemudian (Greenwood, May and Finn, 1993). 

2.3.4.3 Waktu Perjalanan 

Waktu dalam pengangkutan ternak sebaiknya pada sepanjang waktu 

malam dan pada awal pagi hari agar ternak tidak terganggu oleh kelembapan dan 

suhu lingkungan yang tinggi. Temperatur lingkungan dapat meningkatkan resiko 



tekanan panas dan dapat menyebabkan kematian selama transportasi (Chambers 

and Grandin, 2001) 

2.3.4.4 Penanganan dan Pengontrolan Kondisi Transportasi 

Transportasi pada ternak dapat dikatakan sukses bila diatur dengan baik 

dari petugasnya. Tranportasi ternak lebih baik ketika mereka tenang dan juga 

ketika dipisahkan berdasarkan status tanduk,ukuran dan umurnya. Pencampuran 

ternak yang bertanduk akan meningkatkan kehilangan dari memar atau bengkak. 

Penanganan yang baik pada ternak akan mengurangi perkelahian dan stres pada 

ternak. Sehingga dibutuhkan kecakapan petugas dalam pengaturan ternak pada 

saat transpotasi agar tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan (Lapworth, 

2002). 

 

Tanda-tanda kegelisahan ternak selama transportasi (Richardson, 2002) : 

1) Kambing berdesak-desakan dalam bak kendaraan, 2) kambing mengalami 

kegaduhan, 3) Kambing terpaksa berbaring dan tidak bisa untuk berdiri, 4) 

kambing terengah-engah karena kondisi yang terlalu panas. 

Menurut Richardson (2002) agar ternak tidak mengalami kegelisahan 

selama transportasi perlu diperhatikan beberapa hal meliputi : 1) Tubuh kambing 

dalam kondisi kering tidak basah, 2) Kendaraan harus dilengkapi atap untuk 

melindungi dari panas, hujan dan menurunkan temperature lingkungan, 3) 

Kepadatan kandang harus diperhatikan agar kambing tidak berdesak-desakan 

selama dalam transportasi. 

Kendaraan yang mengangkut ternak harus dikemudikan dengan pelan 

dan hati-hati dan tanpa pemeberhentian secara mendadak. Dalam Jalan yang 



berkelok kendaraan harus dibelokkan dengan pelan dan lemah lembut. Asisten 

pengemudi harus mengontrol kondisi ternak yang diangkut selama proses 

transportasi. 

2.3.5 Hal-hal yang Dapat Ditimbulkan Akibat Proses Transportasi Ternak 

Transportasi dapat menyebabkan faktor emosi dan stres fisik pada ternak 

yang dapat mempengaruhi kesehatan ternak tersebut. Penanganan ternak kambing 

selama dikumpulkan sampai proses transportasi tersebut selesai, memerlukan 

tanggung jawab yang besar dalam hal kesehatan ternak kambing tersebut 

(Richardson, 2002). 

Stres merupakan suatu kondisi pada ternak sebagai akibat dari satu atau 

lebih sumber stres baik dari dalam tubuh ternak itu sendiri ataupun pengaruh dari 

luar. Stres dapat dibedakan menjadi stres fisik, stres psikologis dan interoceptive 

in nature. Transporasi dapat menyebabkan tekanan pada ternak dan dapat 

menimbulkan efek yang mengganggu pada kesehatan dan  kesejahteraan ternak 

(Borell, 2001). 

Faktor stress transportasi ada dua macam yaitu short-acting faktor yang 

cenderung mempunyai efek emosional ternak dan long-acting faktor yang 

mempunyai effek fisik dan dapat diakumulasi dari waktu ke waktu. Faktor short-

acting meliputi takut karena posisi berdiri  yang terganggu, lingkungan yang tidak 

bersahabat, pijakan ternak di lantai kendaraan pengangkut tidak seimbang dan saat 

berpijak di lantai kendaran diambil ternak lain. Faktor long-acting meliputi suara 

gaduh, getaran, kontak langsung dengan kendaraan pengangkut atau ternak lain, 

ternak yang berdiri lama karena daerah tujuan pengiriman yang jauh, tidak 



diberikan pakan dan air yang cukup, serta kelembapan dan temperatur lingkungan 

(Richardson, 2005). 

Transportasi dapat menyebabkan stress pada ternak kambing. Tingkat 

tekanan stress disebabkan oleh lama perjalanan, penanganan selama perjalanan 

dan penurunan ternak, ketrampilan pengemudi kendaraan, kondisi jalan, desain 

kandang pada kendaraan, kondisi cuaca dan kesehatan serta kondisi dari ternak 

yang diangkut (Greenwood et al., 1993). 

Efek stres pada ternak kambing dimulai saat proses transportasi itu 

dimulai sampai sekitar 3 jam setelah transportasi selesai. Semakin lama proses 

transportasi tanpa pemberian pakan pada ternak dapat meningkatkan efek stres 

tersebut dan mengakibatkan perubahan metabolik pada tubuh ternak. Penurunan 

sistem kekebalan tubuh juga menunjukkan efek samping berupa perubahan sistem 

metabolis seperti aktifitas plasma kreatin kinase, perubahan jumlah leukosit serta 

rasio neutrofil dan limfosit yang pada akhirnya menyebabkan penyusutan bobot 

badan kambing (Kannan et al., 2000). 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dan Kabupaten 

Tulungagung. Pelaksanaan penelitian dimulai tanggal 28 Februari 2007 sampai 2 

April 2007. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Jenis ternak kambing yang digunakan dalam penelitian ini ialah kambing 

PE betina  sebanyak  120  ekor  dengan  pengelompokan  bobot badan 26-37 kg 

dan 37,5-49 kg. 

3.2.2 Alat 

1. Truk dengan sistem double deck ( dua tingkat) yang berukuran 6 m x 2,5 

m
2
 sebagai alat transportasi. Terdapat dua flok pada lantai bawah dan dua 

flok pada lantai atas dengan luas masing-masing flok 3 m x 2,5 m
2
 dimana 

setiap flok berisi 30 ekor. 

2. Timbangan pegas 50 kg merek pocket balance dengan skala ketelitian 0,5 

kg dan tali untuk menopang tubuh ternak pada saat ditimbang berat 

badannya. 

 

 



3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pemilihan 

sampel secara acak. Materi penelitian adalah 120 ekor kambing PE dengan 

perincian sebagai berikut : 

− Ternak kambing diambil sampel sebanyak 60 ekor kambing untuk 2 kali 

pengiriman jalur Kotamadya Malang – Tulungagung dengan jarak 125 km 

− Ternak kambing diambil sampel sebanyak 60 ekor kambing untuk 2 kali 

pengiriman jalur Selorejo – Tulungagung dengan jarak 88 km 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah jarak transportasi, 

bobot badan awal dan persentase penyusutan bobot badan kambing. Persentase 

penyusutan bobot badan kambing dihitung dengan rumus : 

       Persentase Penyusutan Bobot Badan = Bobot Awal – Bobot Akhir  x  100% 

                Bobot Awal 

3.5 Analisa Data 

Data hasil penelitian dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu 

berdasarkan bobot badan awalnya, selanjutnya diangkut dengan jarak transportasi 

yang berbeda. 

Data dianalisis secara distruktif, untuk mengetahui pengaruh transportasi 

berdasarkan jarak dan bobot badan awal terhadap persentase penyusutan bobot 

badan kambing Peranakan Etawah dengan menggunakan Impaired Commperision 

t-test (Uji-t). Uji-t merupakan uji kesamaan dua rata-rata yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan (kesamaan) antara dua buah data, 

dengan rumus sebagai berikut (Usman dan Akbar, 1995) :  
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   Keterangan : 1χ  =  Rata-rata sampel 1 

   2χ =  Rata-rata sampel 2  

  n1   =  Jumlah sampel 1 

  n2   =  Jumlah sampel 2 

    S1  = Simpangan baku sampel 1 

    S2  = Simpangan baku sampel 2 

    S
2

1  = Varians sampel 1 

    S
2

1  = Varians sampel 2 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Jarak transportasi adalah jarak antara lokasi ternak mulai diangkut sampai 

ternak tersebut diturunkan. 

2. Bobot awal ternak merupakan bobot ternak saat pertama kali ditimbang 

tepat sebelum ternak dinaikkan ke alat transportasi. 

3. Persentase penyusutan bobot badan ternak adalah selisih antara bobot 

ternak sebelum diangkut dikurangi bobot ternak setelah diturunkan dari 

kendaraan pengangkut, dibagi bobot ternak sebelum diangkut kemudian 

dikalikan 100%. 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Transportasi berdasarkan Jarak terhadap Persentase 

Penyusutan  Bobot Badan Ternak Kambing PE 

 

Transportasi ternak berhubungan erat dengan kondisi pengiriman, lama 

perjalanan, kematian ternak, serta surat jalan sebagai sarana pelengkap (Council 

of Europe Committee of Ministers, 1990). Jarak transportasi mempengaruhi lama 

pengiriman, Semakin lama pengiriman maka stres yang dihadapi oleh ternak akan 

semakin tinggi. Efek stres pada ternak kambing umumnya tinggi pada saat proses 

transportasi itu dimulai sampai sekitar 3 jam setelah transportasi selesai. Semakin 

lama proses transportasi tanpa pemberian pakan pada ternak dapat meningkatkan 

efek stres tersebut dan mengakibatkan perubahan metabolik pada tubuh ternak, 

penurunan sistem kekebalan tubuh juga menunjukkan efek samping berupa 

perubahan sistem metabolis seperti aktifitas plasma kreatin kinase, perubahan 

jumlah leukosit serta rasio neutrofil dan limfosit yang pada akhirnya 

menyebabkan penyusutan bobot badan kambing (Kannan et al., 2000). 

Persentase penyusutan bobot badan diperoleh dengan jalan 

membandingkan selisih berat awal dan akhir dibagi berat awal dikalikan 100%. 

Penimbangan awal dilakukan sebelum ternak dinaikkan ke alat transportasi, 

sedangkan penimbangan bobot akhir ternak dilakukan pada saat ternak sampai 

ditempat tujuan, tanpa diberi pakan dan minum.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data rataan persentase penyusutan 

bobot badan ternak kambing PE pada jarak yang berbeda selama pengiriman 

seperti yang tertera pada Tabel 2. 



Tabel 2.  Data Rataan Penyusutan Bobot Badan Kambing PE pada Jarak 

Transportasi yang Berbeda 

No. Jarak (km) Rata-rata Persentase Penyusutan Bobot badan ( % )  

1. 125 (n = 60) 9,4997 ± 3,2593
 a 

2. 88 (n = 60) 7,6703 ± 2,7742 
b
 

Keterangan: Superskrip (a, b) yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Berdasarkan analisis data diperoleh persentase penyusutan bobot badan 

kambing pada jarak 125 km lebih tinggi daripada persentase penyusutan bobot 

badan kambing pada jarak 88 km dengan selisih rata-rata sebesar 1,8294 %, 

terdapat hubungan yang sangat nyata antara jarak dengan persentase penyusutan 

bobot badan kambing PE selama pengiriman. Semakin lama jarak maka semakin 

besar persentase penyusutan bobot badan kambing selama transportasi. 

Jarak transportasi yang semakin jauh menyebabkan waktu perjalanan 

semakin lama dan mengakibatkan persentase penurunan bobot badan kambing 

semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan Greenwood et al., (1993) yang menyatakan 

bahwa semakin lama proses pengangkutan maka akan semakin besar penyusutan 

bobot badannya. Didukung pernyataan Kannan et al., (2000) yang menyatakan 

bahwa jarak transportasi yang panjang akan menimbulkan stres yang 

mempengaruhi sistem kekebalan tubuh khususnya pada 3 jam pertama 

pengiriman. Penurunan sistem kekebalan tubuh menunjukkan efek samping 

berupa perubahan sistem metabolis seperti aktifitas plasma kreatin kinase, 

perubahan jumlah leukosit serta rasio neutrofil dan limfosit yang pada akhirnya 

menyebabkan penurunan bobot badan kambing.  

Lama jarak tempuh transportasi ternak pada penelitian ini antara lain 5 

jam untuk jarak 125 km dan 3 jam untuk jarak 88 km. Selama perjalanan dengan 

waktu tersebut, tidak dilakukan pemberian pakan dikarenakan lama perjalanan 



tidak lebih dari 24 jam. European Commission Health and Consumer Protection 

Directoral-General (2002)  yang menyatakan bahwa ternak sapi dan kambing 

tidak dianjurkan  untuk diangkut lebih dari 36 jam perjalanan dan harus 

diistirahatkan untuk pemberian pakan dan minum apabila waktu lebih dari  24 jam 

perjalanan. 

Penyusutan bobot badan rata-rata kambing PE pada jarak 125 km selama 5 

jam dan pada jarak 88 km selama 3 jam perjalanan adalah sebesar 7,6703% dan 

9,4997% Penyusutan bobot badan ini relatif tinggi dibandingkan dengan 

pernyataan European Commission Health and Consumer Protection Directoral-

General (2002) yang menyatakan bahwa penyusutan bobot badan ternak setelah 

15 jam perjalanan adalah sebesar 5,5-6%. Penyusutan bobot badan yang relatif 

tinggi dalam penelitian ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain adalah 

kepadatan yang terlalu tinggi dalam pengangkutan, kondisi lingkungan saat 

transportasi. 

Tingkat kepadatan  ternak kambing dalam penelitian ini dengan rata-rata 

bobot badan 36 kg adalah  sebesar 0,25 m
2
 (Lampiran 5). Angka kepadatan 

tersebut tidak sesuai dengan standart seperti Council of Europe Committee of 

Ministers (1990)  yang menyatakan bahwa kebutuhan luas area pengangkutan 

pada ternak kambing yang memiliki bobot badan 35-55 kg adalah seluas 0,3-0,4 

m
2
 (Tabel 1). Kepadatan yang terlalu tinggi selama proses pengangkutan 

mengakibatkan stres yang tinggi, meningkatkan ketegangan antar ternak serta 

meningkatkan persentase mortalitas selama pengiriman (Lapworth, 2002). 

 



4.2 Pengaruh Transportasi berdasarkan Bobot Badan Awal Terhadap  

Persentase Penyusutan Bobot Badan  Ternak Kambing PE  

 

Bobot badan seekor ternak kambing mempengaruhi nilai ekonomis dari 

ternak tersebut dalam hal ini terhadap daya jualnya, sehingga sangat penting untuk 

meminimalisir penyusutan bobot ternak tersebut. 

Hasil perhitungan persentase penurunan bobot badan bernak kambing PE 

selama pengiriman berdasarkan kelompok bobot awal dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data Rataan Penyusutan Bobot Badan Kambing PE pada Bobot Awal 

yang Berbeda  

Rata-rata Penyusutan Bobot Badan (%)  

No. 

 

 Jarak 

 

Jumlah 

ternak (n) 
Bobot Awal 26 – 37 

kg  

Bobot Awal 37,5-49 kg 

1. 125 km 60 9,8331 ± 3,4457
 

8,7804 ± 2,7633
 

2. 68 km 60 7,9528 ± 2,8530
 

7,0112 ± 2,5341
 

 

Berdasarkan data tersebut, tampak adanya variasi dalam persentase 

penyusutan bobot badan dari masing-masing kelompok bobot badan awal. Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa bobot badan awal tidak berpengaruh terhadap 

persentase penyusutan bobot badan kambing PE selama pengiriman( Lampiran 4). 

Artinya bobot badan yang bervariasi menyebabkan peresentase penyusutan yang 

relatif sama. Menurut Council of Europe Committee of Ministers (1990), 

transportasi ternak berhubungan erat dengan kondisi pengiriman dan  lama 

perjalanan. 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Jarak transportasi dengan jarak 125 km dan 88 km berpengaruh terhadap 

persentase penyusutan bobot badan, sedangkan bobot badan awal  tidak 

berpengaruh terhadap persentase penyusutan bobot badan kambing PE selama 

transportasi. Tingkat kepadatan ternak dalam pengangkutan sebesar 0,25 m
2
 per 

ekor
 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disaranakan pada penelitian selanjutnya 

agar lebih memperhatikan lagi penanganan terutama pada saat transportasi untuk 

mengurangi penyusutan bobot badan ternak akibat transportasi. 
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