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THE VALUE HTC (Heat Tolerance Coefficient) 

OF CROSSBREED LIMOUSIN (LIMPO) HEIFER 

BEFORE AND AFTER CONCENTRATE FEEDING 

AT HIGHLAND AREA 

Widodo
 1)

, Woro Busono 
2)

 and Hary Nugroho 
2) 

 

ABSTRACT 

  

 
This research was conducted in Belung village, 

Poncokusumo district, Malang regency. The aimed of this research 

to know stress response received by crossbred limousin in the 

uplands with the addition of supplementary concentrate feed. The 

material used was 10 crossbred limousin heifers. The methods used 

was experimental. HTC observations made before and after given 

concentrate at the highest ambient temperature. The analysis show 

the frequency of respiratory rate crossbred limousin feed concentrate 

is higher than before given concentrates. The analysis showed that 

the cow's body temperature after being concentrated crossbred 

limousin is higher than cow's body temperature before being 

concentrated in crossbred limousin. The analysis showed that the 

female HTC of crossbred limousin before and after given 

concentrate are the same. Based on these results it can be concluded 

that the addition of concentrates to cows in the highlands Limpo 

Poncokusumo has not been able to reduce stress. 

 
Keywords : heifer, concentrate, respiratory , body temperature, HTC. 
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RINGKASAN 

 

 

Penelitian dilaksanakan di desa Belung, kecamatan 

Poncokusumo, kabupaten Malang, provinsi Jawa Timur yang 

dimulai pada bulan November-Desember 2012. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui respon 

cekaman yang  diterima sapi Limpo di daerah dataran tinggi 

dengan penambahan pakan tambahan berupa konsentrat. 

Materi yang digunakan adalah 10 ekor sapi peranakan 

Limousin (Limpo) betina dara. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode percobaan disertai pengamatan 

secara langsun. Pengamatan HTC dilakukan sebelum dan 

sesudah pemberinan konsentat pada waktu suhu lingkungan 

yang paling tinggi. Nilai HTC dihitung dengan menggunakan 

rumus Benezra Coefficient. 

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa rata-rata 

frekuensi pernafasan pada sapi Limpo sebelum dan sesudah 

diberi konsentrat masing-masing sebesar 27,5 dan 28,6 

kali/menit. Rata-rata suhu tubuh sebelum dan sesudah diberi 

konsentrat masing-masing sebesar 38,4 °C dan 38,7 °C. Rata-

rata nilai HTC pada sapi Limpo sebelum dan sesudah diberi 

konsentrat masing-masing sebesar 2,20 dan 2,25. 

Kesimpulan bahwa Pemberian pakan tambahan berupa 

konsentrat pada sapi Limpo betina dara di daerah dataran 

tinggi Poncokusumo tidak berbeda nyata, hal ini ditandai 

dengan nilai HTC pada sapi Limpo yang tidak mengalami 

penurunan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan iklim secara global (global warming) 

menyebabkan cekaman dan diprediksi dapat menjadi masalah 

utama dalam penggemukan sapi potong dimasa yang akan 

datang. Kondisi lingkungan ekstrim akibat tingginya 

temperatur, radiasi matahari, kelembaban dan rendahnya 

kecepatan angin dapat menyebabkan cekaman pada ternak. 

Kondisi ini membuat ternak mengalami gangguan fungsi 

fisiologi dan penurunan imunitas (Brown-Brandl, Eigenberg, 

Nienaber and Hahn,  2005). Suhu tubuh dan frekuensi 

pernafasan merupakan parameter dasar yang dipakai untuk 

menduga daya adaptasi ternak (Amakiri and Funsho, 1979). 

Semakin besar kenaikan suhu tubuh dan frekuensi pernafasan 

maka HTC semakin tinggi. Variasi suhu lingkungan yang 

berubah-ubah akan mempengaruhi kehidupan ternak, pada 

suhu lingkungan 28 
°
C dengan kelembaban lingkungan 40% – 

80% akan menunjukkan suhu tubuh dan frekuensi pernafasan 

yang normal, tetapi lebih dari itu akan berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan, produksi dan pelepasan panas (Kurihara and 

Shioya, 2003). 

Sapi Limousin  merupakan sapi dari daerah sub tropis yang 

suhunya berbeda dengan di Indonesia yang beriklim tropis. 

Sapi Limousin dipelihara pada kondisi lingkungan yang 

nyaman (comfort zone) agar berproduksi dengan optimal. Sapi 

potong akan mengalami stres apabila berada di luar kondisi 

nyaman karena sapi tergolong ternak berdarah panas 

(homeoterm) yang berusaha mempertahankan suhu tubuhnya 

antara 38-39 
°
C (Purwanto, 2004). Prinsip keseimbangan panas 
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yang dilakukan oleh ternak homeoterm adalah panas yang 

diterima sama dengan panas yang hilang (Swenson, 1970). 

Indonesia memiliki temperatur lingkungan tinggi dan 

kelembaban udara yang berada di atas zona kenyamanan 

terutama di musim kemarau, sehingga ternak yang datang ke 

Indonesia harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 

Penyesuaian diri terhadap lingkungan tropis akan mengganggu 

keseimbangan fisiologis dalam  tubuhnya, sehingga 

produktifitas ternak tersebut juga akan mengalami gangguan, 

meskipun ternak tersebut telah disilangkan dengan bangsa sapi 

lokal. 

Hartadi, Reksodiprodjo dan Tillman (1997) menyatakan 

bahwa konsentrat adalah bahan pakan tambahan yang 

digunakan untuk meningkatkan keserasian gizi dari 

keseluruhan makanan. Konsentrat diberikan dengan tujuan 

menambah nilai gizi pakan, menambah unsur pakan yang 

defisiensi dan meningkatkan konsumsi pakan. Pakan yang 

diberikan pada ternak juga mempengaruhi fisiologisnya, selain 

suhu lingkungan dan genetik. Genetik yang baik yang 

ditunjang dengan suhu lingkungan dan pakan yang baik dapat 

menjadikan perkembangan ternak yang baik pula (Murtidjo, 

1993). 

Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu wilayah 

diantara 33 kecamatan yang saat ini terdapat di kabupaten 

Malang yang secara geografis merupakan kawasan berbukit-

bukit karena berada di sebelah Barat lereng gunung Semeru 

dan berada pada ketinggian 600 – 1.200 m dpl dengan curah 

hujan  rata-rata 2.300 – 2.500 mm/tahun dan suhu rata-rata 

21,7 
°
C serta berjarak tempuh ke ibu kota kabupaten kurang 

lebih sejauh 24 km. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Sapi Limpo lebih banyak dipelihara di Indonesia yang 

mempunyai lingkungan tropis, padahal lingkungan sub tropis 

dengan tropis berbeda, baik dari segi temperatur, kelembaban  

maupun  pakan. Pakan nutrisi rendah akan mengakibatkan 

perbedaan kemampuan menyesuaikan diri sehingga 

pertumbuhan berbeda, oleh karena itu perlu penambahan 

konsentrat untuk mengurangi cekaman pada tubuh ternak. 

Bangsa sapi Limpo yang mengalami cekaman panas dapat 

ditandai dengan meningkatnya frekuensi pernafasan dan suhu 

tubuh yang diikuti penurunan produktivitas. 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon cekaman 

yang  diterima sapi Limpo di daerah dataran tinggi dengan 

penambahan pakan tambahan berupa konsentrat. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai 

pedoman pemeliharaan sapi Limpo di dataran tinggi terkait 

pemberian pakan konsentrat untuk mengurangi cekaman 

karena sapi Limpo kurang mampu menerima serat  kasar. 

 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Sapi silangan impor dengan lokal mempunyai perbedaan 

respon yang berbeda terhadap perubahan kondisi lingkungan. 

Pengaruh lingkungan yang meliputi suhu dan kelembaban 

serta kualitas pakan sangat mempengaruhi produktivitas 
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ternak. Ternak-ternak impor membutuhkan waktu untuk 

beradaptasi dengan lingkungan Indonesia untuk mendapatkan 

produksi yang optimal. Daya adaptasi ternak dapat diketahui 

dengan cara mengukur HTC dan bobot badan yang dapat 

dipengaruhi pada pemberian pakan. Jika pemberian asupan 

energi kurang maka berpengaruh terhadap suhu tubuh, 

frekuensi pernafasan dan nilai HTC. Nilai HTC kurang atau 

lebih dari 2 maka ternak tidak dalam kondisi nyaman sehingga 

pada akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas yang 

rendah, dengan pemberian makanan tambahan berupa 

konsentrat diharapkan mampu memberi tambahan nutrisi 

sehingga mampu menurunkan cekaman dikarenakan suhu 

lingkungan yang terlalu ekstrim  sehingga produktivitas ternak 

tersebut lebih baik. 

 

 

1.6 Hipotesis 

Pemberian konsentrat dapat meningkatkan nilai HTC sapi 

Limpo yang dipelihara di dataran tinggi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Sapi  Limousin 

Sapi Limousin merupakan sapi potong keturunan  Bos 

taurus  yang berhasil dijinakkan dan dikembangkan di Prancis 

Tengah bagian Selatan dan Barat, sapi ini sering digunakan 

sebagai sapi pekerja yang akhirnya berubah menjadi sapi 

pedaging, karena mempunyai perototan bagus dan kandungan 

lemak sedikit. Warna bulunya merah kecoklatan tanpa ada 

warna putih kecuali pada ambingnya, sedangkan kakinya dari 

lutut ke bawah berwarna agak muda dan umumnya terdapat 

bentuk lingkaran berwarna agak muda disekeliling matanya 

(Williamson and Payne, 1993).  Limousin adalah sapi dari 

bangsa Bos taurus yang berasal dari daerah sedang (temperate 

zone), terbiasa hidup di daerah dengan temperatur udara yang 

dingin dan tatalaksana pemeliharaan yang intensif, serta 

termasuk dalam ternak besar yakni pertumbuhan secara 

genetik mempunyai laju yang cepat (Dwiyanto, 2002). Sapi 

Limousin menjadi primadona dalam penggemukan maupun 

dalam pelaksanaan inseminasi buatan (IB). Semen sapi 

Limousin banyak disukai oleh peternak dan baik untuk tujuan  

Cross breeding  karena Sapi Limousin memiliki keunggulan 

antara lain persentase karkas rata-rata mencapai 53-58%, 

kandungan lemak jenuh dan kolesterol pada dagingnya rendah, 

bagus disilangkan dengan sapi lokal Indonesia, sedangkan 

kelemahannya yaitu daya adaptasi rendah bila ditempatkan di 

daerah tropis, saat beranak sapi induk lokal sering mengalami 

kesulitan (Anonymous, 2007). 
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Ciri-ciri  sapi  Limousin  yaitu  kepala  menyerupai  persegi 

(perbandingan  antara  ukuran  panjang  dan  lebar  kepala  

hampir  sama),  leher pendek,  warna  tubuh  merah  keemasan  

dengan  warna  yang  lebih  terang  pada bagian perut bagian 

bawah, paha bagian dalam, daerah sekitar mata, mulut, anus 

dan  ekor,  bentuk  badan  kompak (Anonymous, 2006). 

 

 

2.2. Sapi Peranakan Ongole (PO)  

Sapi Peranakan Ongole (PO) adalah hasil persilangan 

antara sapi lokal dengan sapi Ongole dari India, dan 

merupakan salah satu sapi potong lokal yang memegang 

peranan penting dalam penyediaan kebutuhan daging. Sapi PO 

memiliki adaptasi yang tinggi dan masih  dapat berproduksi 

walaupun dalam kondisi pakan yang terbatas.  Sapi PO 

terkenal sebagai sapi pedaging dan sapi pekerja, memiliki 

tenaga yang kuat dan aktivitas reproduksi induknya cepat 

kembali normal setelah beranak.  Sapi PO mempunyai bulu 

kelabu  kehitam-hitaman dengan bagian kepala, leher dan lutut 

berwarna gelap sampai hitam namun pada sapi betinanya 

berwarna putih. Profil dahi cembung, bertanduk pendek, 

berpunuk besar, serta memiliki gelambir dan lipatan-lipatan 

kulit di bawah perut sampai leher (Williamson and Payne, 

1993). Karakteristik sapi PO antara lain: umur pertama kali 

dapat dikawinkan 21 bulan, umur pertama kali beranak 32 

bulan, kawin setelah beranak 97 hari, S/C 1,2, CI 15 bulan, 

dan umur sapih anak 8 bulan (Astuti, 2004). 

Santi (2008) menyatakan secara genetik, sapi PO tidak 

peka terhadap perubahan temperatur dikarenakan sapi PO 

mempunyai kulit lebih tipis dibandingkan sapi dari derah 

subtropik, sehingga sapi PO mempunyai kelenjar keringat dan 
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perluasan kulit yang lebih banyak. Sapi PO adalah termasuk 

bangsa Bos indicus yang berasal dari daerah tropis, terbiasa 

hidup di daerah dengan temperatur udara yang panas dan 

tatalaksana pemeliharaan yang ekstensif, serta termasuk sapi 

tipe kecil sampai sedang sehingga laju pertumbuhannya 

rendah sampai sedang (Dwiyanto, 2002) 

   

 

2.3 Perkawinan Silang 

Perkawinan silang  (Cross breeding)  adalah suatu 

peristiwa pemindahan gen yang bertaut dari kromosom yang 

satu ke kromosom pasangannya ketika pembagian sel, dengan 

kata lain suatu proses pemecahan atau penguraian dari 

sekelompok gen yang akhirnya bertaut kembali dan 

mengakibatkan tiap pasangan alel pada pembagian acak 

(random) pada pasangannya. Tujuan utama dari perkawinan 

silang ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil 

persilangan tersebut lebih baik atau lebih produktif  

dibandingkan dengan tetuanya dan untuk mengambil 

keuntungan sebesar mungkin dari karakter atau sifat-sifat yang 

baik dari dua generasi atau lebih yang berbeda tipenya 

(Williamson and  Payne, 1993).  Penggabungan beberapa sifat 

merupakan tujuan dasar dari persilangan. Secara teknis 

persilangan dilakukan dengan maksud menggabungkan dua 

sifat yang semula terdapat dalam dua bangsa yang berbeda ke 

dalam satu bangsa silangan, pembentukan bangsa baru,  

Grading up dan pemanfaatan heterosis. Sapi seringkali 

dilakukan persilangan antara Bos taurus dengan Bos indicus 

(Hardjosubroto, 1994). Salah satu parameter  yang mudah 

dilihat pada ternak yang mengalami penurunan adaptasinya 

yaitu penurunan fertilitasnya (prestasi reproduksinya) apabila 
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dipelihara dengan sistem yang sama dengan sapi lokal 

(Susilawati dan Affandi, 2004).  Sapi Limpo dapat mencapai  

Average Daily Gain  (ADG) atau pertambahan bobot badan 

harian jauh lebih besar, yaitu 0,90 kg (kisaran 0,70-1,30 kg).  

Pedet sapi hasil persilangan antara pejantan Limousin dengan 

induk PO, sampai umur sapih (205 hari), pedet tumbuh lebih 

baik dibandingkan dengan pedet hasil persilangan antara 

pejantan Brahman dengan induk PO (Hadi dan Ilham, 2004). 

Sapi LIMPO merupakan sapi hasil persilangan antara 

pejantan sapi Limousin dengan induk sapi PO, kebanyakan 

sapi-sapi ini merupakan hasil perkawinan IB, sapi LIMPO 

sebagai turunan sapi tipe besar sehingga secara genetik 

mempunyai laju pertumbuhan yang lebih besar dan lebih cepat 

dibanding sapi PO (Purbowati, Dilaga dan Aliyah, 2010). Sapi 

LIMPO untuk memcapai hasil yang maksimal, akan lebih 

cocok di pelihara pada dataran tinggi dengan udara yang sejuk 

(Hadi dan Ilham, 2004). 

 

 

2.4. Pakan 

Pakan adalah semua bahan makanan yang dapat diberikan 

kepada ternak dan tidak mengganggu kesehatan ternak. 

Kebutuhan ternak terhadap jumlah pakan tiap harinya 

tergantung dari jenis atau spesies, umur dan fase pertumbuhan 

ternak (dewasa, bunting dan menyusui). Penyediaan pakan 

harus diupayakan secara terus-menerus dan sesuai dengan 

standar gizi ternak tersebut. Pemberian pakan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan gizi ternak dapat menyebabkan 

defisiensi zat makanan sehingga mudah terserang penyakit 

(Parakkasi, 1999).  
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Rumput gajah dikenal juga sebagai  Napier grass  yang 

pada awalnya banyak tersebar di hampir seluruh benua Afrika 

tropika. Seperti rumput-rumputan asal tropik lainnya, rumput 

ini lebih banyak menyimpan karbohidrat dalam bentuk pati 

dari pada bentuk fruktan dan umumnya disimpan dalam 

bagian daun. Bagaian batang rumput gajah akan bertambah 

tebal dan keras apabila sudah menua,  ditutupi perisai yang 

agak berbulu, rangkum bunga bertipe tandan dengan warna 

keemasan. Kandungan nutrisi rumput gajah umumnya 

mengandung bahan kering (BK) yang rendah yaitu 12-18%.  

Serat kasar berkisar dari 26-40,5%, BETN sekitar 30,4-49,8% 

dengan kandungan lemak kasar 1,0-3,6%. Kandungan TDN 

berkisar antara 40-67% dengan kecernaan BK sekitar 48-71% 

(Sofyan,  Abunawan, Laconi, Hasjmi, Ramli, Ridla dan Lubis, 

2000). 

Kebutuhan energi akan meningkat seiring dengan 

pertambahan bobot badan misalnya, sapi-sapi yang masih 

muda (cepat tumbuh) memiliki tulang dan dagingnya relatif 

sedikit sedangkan sapi yang lebih tua pertumbuhannya relatif  

lamban dan akan menimbun lemak (Parakkasi, 1999). Energi 

pada umumnya berasal dari pakan yang mengandung 

karbohidrat dan lemak (Yudith, 2010).  

 

 

2.5.  Konsentrat 

Salah satu bahan pakan sumber energi yang baik adalah 

konsentrat dan molases. Konsentrat adalah campuran beberapa 

bahan pakan dan memiliki nilai protein dan energi yang tinggi 

dengan protein kasar ≥ 18%. Pemberian konsentrat yang 

terlampau banyak dapat menurunkan tingkat konsumsi 

hijauan. Pemberian konsentrat yang banyak pada ternak yang 
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digemukkan akan semakin baik jika serat kasarnya kurang dari 

15% bahan kering pakan (Parakkasi, 1999). Hartadi dkk. 

(1997) menambahkan bahwa konsentrat adalah suatu bahan 

pakan yang dipergunakan bersama bahan pakan lain untuk 

meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan dan 

dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai suplemen 

(pelengkap) atau makanan pelengkap. Pakan penguat atau 

konsentrat diberikan dengan tujuan menambah nilai gizi 

pakan, menambah unsur pakan yang defisiensi dan 

meningkatkan konsumsi pakan (Murtidjo, 1993). 

Konsentrat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu konsentrat 

sumber protein dan konsentrat sumber energi. Konsentrat 

dikatakan sebagai sumber energi apabila mempunyai 

kandungan protein kasar kurang dari 20% dan serat kasar 

18%, sedangkan konsentrat dikatakan sebagai sumber protein 

jika mempunyai kandungan protein lebih besar dari 20% 

(Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan 

Lebdosoekojo, 1998). Konsentrat sumber protein dapat 

diperoleh dari hasil samping penggilingan berbagai biji-bijian, 

bahan pakan sumber protein hewani, dan hijauan sumber 

protein, sedangkan konsentrat sumber energi dapat diperoleh 

dari dedak dan biji-bijian seperti jagung (Parakkasi, 1999). 

Selain komposisi kimia faktor penting dalam mengevaluasi 

konsentrat terkandung dalam pakan sapi perah adalah 

palatabilitas, kualitas produk dan biaya (Ensminger, 1983). 

Fungsi konsentrat adalah meningkatkan dan memperkaya 

nilai gizi pada bahan pakan lain yang nilai gizinya rendah. 

Sapi yang sedang tumbuh ataupun yang sedang dalam periode 

penggemukan harus diberikan pakan penguat yang cukup, 

sedangkan sapi yang digemukkan dengan sistem ”dry lot 

fattening” justru sebagian besar pakan berupa pakan berbutir 
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atau penguat (Darmono, 1993). Pakan yang mengandung 

protein rendah seperti jerami padi, sebaiknya menggunakan 

pakan tambahan konsentrat yang bertujuan untuk 

meningkatkan nilai nutrisi pakan yang rendah agar memenuhi 

kebutuhan normal hewan untuk tumbuh dan berkembang 

secara sehat. Bahan yang terdapat pada konsentrat dapat 

meliputi  diantaranya bahan makanan yang berasal dari biji-

bijian seperti jagung giling; hasil ikutan pertanian seperti 

dedak dan tetes. Kandungan protein yang rendah dengan daya 

cerna yang hanya 40% menyebabkan rendahnya komsumsi 

bahan kering (kurang dari 2% berat badan ternak). Hal ini 

jelas, tanpa penambahan konsentrat tidak mungkin dapat 

meningkatkan produksi ternak, bahkan mungkin dapat 

menurunkan produksi (Yunilas, 2009). 

 

 

2.6.  Suhu dan Kelembaban Lingkungan 

Variasi suhu lingkungan yang berubah-ubah akan 

mempengaruhi kehidupan ternak. Saat suhu dan kelembaban 

lingkungan pada angka 28 
o
C - 40% atau 28 

o
C - 80% suhu 

tubuh dan frekuensi pernafasan masih normal, namun lebih 

dari itu akan berpengaruh terhadap konsumsi pakan, produksi 

susu, komposisi susu, produksi dan pelepasan panas (Kurihara 

and Shioya, 2003). Ternak yang hidup pada lingkungan  zone 

thermoneutrally (20-26 
o
C) dan yang hidup di lingkungan  

comfort zone dapat menampilkan produksinya secara 

maksimal.  Zone thermoneutrally  dibatasi oleh  Low Critical 

Temperature (10 
o
C) dan  Upper Critical Temperature (26 

o
C) 

(Philips, 2001). Williamson and Payne (1993) menyatakan 

bahwa cuaca panas dan hujan harian dapat menyebabkan 

variasi suhu dan kelembaban lingkungan. Variasi suhu dan 
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kelembaban harian dapat menjadi sumber cekaman panas dari 

lingkungan terhadap ternak. Suhu dan kelembaban udara 

memiliki pengaruh langsung terhadap fisiologi ternak yang 

dapat mengganggu  thermoregulasi dalam tubuh. 

Johnson (2005), menyatakan bahwa kelembaban udara 

yang tinggi dapat menghambat mekanisme pelepasan panas 

tubuh baik melalui keringat maupun pernafasan. Tinggi 

rendahnya suhu dan kelembaban udara sangat dipengaruhi 

oleh perubahan musim. Saat cuaca panas, sinar matahari yang 

sampai ke bumi jumlahnya meningkat sehingga dapat 

menaikkan suhu lingkungan, sedangkan pada cuaca hujan 

kondisi lingkungan akan lebih lembab. Suhu dan kelembaban 

udara merupakan dua faktor iklim yang mempengaruhi 

produksi sapi perah, karena dapat menyebabkan perubahan 

keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air, 

keseimbangan energi dan keseimbangan tingkah laku ternak 

(Miller and Seath, 2008). 

 

 

2.7.  Frekuensi Pernafasan Sapi 

Pernafasan atau respirasi merupakan proses pengambilan 

udara yang dimasukkan dalam paru-paru melalui hidung dan  

trakea, kemudian dikeluarkan kembali secara teratur 

(Williamson and Payne, 1993). Mariyono, Ma’sum, Umiyasih 

dan Yusran (1993) menyatakan bahwa jumlah frekuensi 

pernafasan yang ditandai dengan banyaknya oksigen yang 

dikonsumsi dipengaruhi oleh aktifitas, umur, pakan, ukuran 

tubuh dan temperatur lingkungan. Ternak yang berada di 

bawah kondisi cekaman panas akan meningkatkan frekuensi 

pernafasan. Suhu dan kelembaban udara yang tinggi akan 

menyebabkan kenaikan frekuensi pernafasan guna 
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menyesuaikan diri dengan lingkungan. Frekuensi pernafasan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ukuran 

tubuh, umur, aktifitas fisik, kegelisahan, suhu lingkungan, 

kebuntingan, adanya gangguan pada saluran pencernaan, 

kondisi kesehatan hewan, dan posisi hewan (Kelly, 1984). 

Swenson (1970) menyatakan bahwa frekuensi pernafasan yang 

berlebih dapat mengakibatkan alkalosis respiratory sehingga 

keseimbangan asam basa dalam darah terganggu. Heath and 

Olusanya (1985), melaporkan bahwa tingginya frekuensi 

pernafasan dalam waktu lama dapat menyebabkan  over 

ventilasi yang akan mempengaruhi konsumsi pakan, 

pemanfaatan energi dan pembangkitan panas sehingga dapat 

menurunkan total efisiensi penampilan ternak.  

Swenson (1970) melaporkan bahwa Berkeringat berarti ada 

energi ekstra yang dikeluarkan dari dalam tubuh untuk 

mengimbangi suhu udara luar atau kelebihan energi ekstra 

yang dikeluarkan dari dalam tubuh sendiri. Ternak dapat 

mengeluarkan panas dengan cara penguapan (evaporasi) 

melalui kulit dan saluran pernafasan. Pada suhu lingkungan 

lebih tinggi dari 31
o
C, pelebaran pembuluh darah pada kulit 

(vasodilatasi) tidak dapat lagi untuk meningkatkan pelepasan 

panas sehingga suhu tubuh meningkat sampai ada cara lain 

untuk menghilangkan panasnya. Udara atau gas yang masuk 

(inspirasi) dan udara yang keluar (ekspirasi) pada saluran 

pernafasan disebut volume tidal.  Respiration rate adalah 

jumlah inspirasi dan ekspirasi yang dilakukan dalam setiap 

menitnya. Volume tidal dan respiration rate (frekuensi 

pernafasan) akan menghasilkan volume pernafasan per menit 

(minute volume). Pernafasan yang lebih dangkal akan 

menurunkan volume tidal dan pernafasan yang dalam akan 

meningkatkan volume tidal (Frandson, 1992). 
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2.8.  Suhu Tubuh Sapi 

Suhu tubuh merupakan hasil dari dua proses yaitu panas 

yang diterima dari lingkungan luar maupun dalam tubuh 

sendiri dan panas yang dilepaskan ke lingkungan (Johnson, 

2005). Sapi yang mengalami cekaman panas lingkungan akan 

berusaha meningkatkan pengeluaran panas tubuh ke 

lingkungan sekitar (Aryogi dan Hardjosubroto, 2005). Panas 

terutama dihasilkan oleh tubuh sebagai hasil aktivitas 

metabolisme dan hilang dari tubuh secara konduksi, konveksi, 

radiasi dan evaporasi melalui kulit dan saluran pernafasan 

(Ewing, Lay and Borell., 1999). Semua ternak domestik 

termasuk hewan berdarah panas (homeotherm) yang berarti 

ternak berusaha mempertahankan suhu tubuhnya pada kisaran 

yang paling cocok untuk terjadinya aktivitas biologis yang 

optimal. Kisaran yang normal pada jenis ternak mamalia 

adalah 37-39 
o
C (Williamson and Payne, 1993). Ternak harus 

mengadakan penyesuaian secara fisiologis agar suhu tubuhnya 

tetap konstan antara 38-39
o
C. Seperti telah disebutkan, agar 

dapat mempertahankan kisaran suhu tubuhnya, ternak 

memerlukan keseimbangan antara produksi panas dengan 

panas yang dilepaskan tubuhnya (Purwanto, 2004). 

Menurut Monstma (1984) bahwa suhu tubuh mamalia 

biasanya mengalami fluktuasi harian yaitu sekitar 1-2 
o
C, 

mencapai minimum pada pagi hari dan maksimum pada siang 

hari. Ternak ruminansia cenderung mengalami cekaman panas 

yang disebabkan oleh aktivitas mikroba dalam rumen yang 

banyak menghasilkan panas dalam tubuh (Philips, 2001). Suhu 

tubuh pada ternak  homeotherm bervariasi yang dipengaruhi 

umur,  jenis kelamin, musim, siang atau malam, lingkungan, 

exercise, pencernaan, makan dan minum (Swenson, 1970). 

Produksi panas yang bervariasi tersebut tergantung pada cara 
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ternak mengeluarkan panasnya. Ternak dapat mengurangi 

proses produksi aktivitas otot  untuk mengurangi produksi 

panas karena pencernaan tetapi ternak tersebut tidak bisa 

mengurangi produksi panas basal oleh karena panas tubuh 

minimal harus tetap dipertahankan (Williamson and Payne, 

1993). Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan dengan cara 

memasukkan thermometer klinis ke dalam rektum, selain 

mudah dilakukan suhu dalam rectal relatif  konstan dan 

memegang peranan penting dalam menentukan suhu tubuh 

ternak terutama bila temperatur lingkungan berubah-ubah 

(Ewing et al., 1999).  

Banyaknya sinar tampak yang diserap oleh ternak 

tergantung dari warna kulit ternak tersebut, warna kulit putih 

akan menyerap hanya 20% sedangkan warna kulit hitam akan 

menyerap 100%. Warna bukan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi radiasi matahari terhadap beban panas pada 

ternak. Panjang rambut, ketebalan dan kondisi rambut juga 

menentukan. Ternak dengan bulu halus dan pendek lebih tahan 

terhadap panas. Kehalusan bulu ternak dapat dipakai ukuran 

untuk toleransi terhadap panas, bulu yang pendek dengan 

warna terang dengan tekstur halus dan mengkilap baik sekali 

untuk mengatasi pengaruh radiasi matahari (Williamson and 

Payne, 1993). Purwanto (2004), melaporkan bahwa kulit 

merupakan bagian tubuh yang pertama kali kena panas bila 

hewan  berada dalam lingkungan  panas. Akibatnya suhu kulit 

meningkat berbanding lurus dengan suhu lingkungan, namun 

demikian kenaikan suhu kulit ini suatu saat naiknya bisa 

perlahan-lahan. Panas di kulit berpindah secara konduksi dan 

melalui aliran darah dibawa ke dalam tubuh dan pada akhirnya 

akan mempengaruhi suhu tubuh. 
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Suhu lingkungan yang mengakibatkan cekaman panas akan 

mempengaruhi kerja hyphotalamus dan sistem syaraf pusat 

yang akan mempengaruhi konsumsi pakan, produksi dan 

penghilangan panas tubuh yang pada akhirnya dapat 

menurunkan produksi (Johnson, 2005). Pada sistem autonom-

hyphotalamus yang melewati kelenjar phytuitari posterior 

berguna untuk menjaga keseimbangan air pada tubuh (ADH), 

sedang kelenjar phytuitari juga terlibat pada cara sekunder 

dalam pengaturan panas melalui TSH, karena kelenjar thyroid 

berperan dalam menentukan laju metabolisme (Heath and 

Olusanya, 1985). 

Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan dengan cara 

memasukkan thermometer klinis ke dalam rectum, selain 

mudah dilakukan suhu dalam rectal relatif konstan dan 

memegang peranan penting dalam menentukan suhu tubuh 

ternak terutama bila temperatur lingkungan berubah-ubah 

(Ewing et al., 1999). 

Williamson and Payne (1993) menyatakan bahwa untuk 

mempertahankan suhu tubuhnya terhadap suhu lingkungan 

yang sangat bervariasi, ternak domestik harus 

mempertahankan keseimbangan panas antara panas yang 

diproduksi oleh tubuh atau panas yang dapat dari 

lingkungannya dengan panas yang hilang kelingkungannya. 

Produksi panas metabolisme tergantung dari : 

1). Produksi panas basal untuk mempertahankan proses-proses 

tubuh seperti suhu tubuh bagian dalam, kegiatan jantung, 

paru-paru dan otot. 

2). Produksi panas dari pencernaan yang variasinya tergantung 

pada sistem pencernaan ternak, jumlah dan kualitas 

makanan yang dimakan. 
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3). Produksi panas dari otot tergantung pada aktivitas ternak           

seperti jalan, merumput dan sebagainya. 

4). Naiknya metabolisme untuk proses produksi seperti susu, 

pertumbuhan dan reproduksi. 

 

 

2.9.  HTC (Heat Tolerance Coefficient) 

Perubahan suhu tubuh dapat menyebabkan perubahan 

fisiologis dan tingkah laku (Ewing et al., 1999). Cuaca panas, 

mekanisme pendinginan panas menjadi penting, dalam hal ini 

termasuk penguapan air, penurunan aktivitas kelenjar thyroid, 

menahan diri dari kerja (termasuk proses produksi susu dan 

produksi daging) (Campbell and Lesley, 1975). Suhu tubuh 

dan frekuensi pernafasan merupakan parameter dasar yang 

dipakai untuk menduga daya adaptasi ternak (Amakiri and 

Funsho., 1979). Monstma (1984), melaporkan bahwa ternak 

dapat dikatakan memiliki tingkat ketahanan terhadap panas 

yang baik jika nilai HTC = 2 dan semakin tinggi nilai HTC 

berarti semakin rendah tingkat ketahanannya. Hal ini 

dikarenakan semakin besar kenaikan suhu tubuh dan frekuensi 

pernafasan maka HTC semakin tinggi. 

Heat Tolerance adalah ketahanan ternak terhadap panas 

sekitarnya. Ternak yang tercekam panas antara lain akan 

direfleksikan pada respons suhu tubuh dan frekuensi 

pernafasan (Monstma, 1984). Ternak homeotherm 

memerlukan sejumlah panas yang diperoleh dari 

lingkungannya (Sainsbury and Sainsbury, 1982; Yousef, 

1985). Menurut Heath and Olusanya (1985) bahwa 

homeostasis sebagai pengatur lingkungan dalam tubuh 

sehingga tetap stabil dengan cara ternak akan mempertahankan 

konsentrasi zat-zat dalam tubuh, PH, suhu tubuh, dan 
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frekuensi pernafasan agar konstan untuk menjaga stabilitas 

panas organ-organ vital dalam fungsi tubuh. Menurut Amakiri 

and Funsho (1979) bahwa nilai HTC tiap kelompok umur 

ternak berbeda -beda, karena dipengaruhi oleh perbedaan 

kemampuan adaptasi dari masing-masing individu. Putra 

(1994) menyatakan bahwa produksi panas metabolisme basal 

berkaitan erat dengan luas permukaan tubuh, yang makin besar 

dengan bertambah kecilnya ukuran ternak. Pada suhu sekitar 

yang lebih tinggi dari suhu tubuh, melalui permukaan tubuh 

ternak menerima panas lingkungan secara radiasi, konduksi 

dan konveksi. Oleh karena itu makin kecil ukuran tubuh ternak 

makin besar beban panas dan cekaman panas yang diderita 

oleh tubuh ternak selama berada dalam lingkungan yang 

panas. Frekuensi pernafasan dan suhu tubuh sapi sebagai 

parameter untuk perhitungan  Heat Tolerance Coefficient 

(HTC) dengan menggunakan rumus Benezra (Benezra 

Coefficient) :    

      
  

    
 

  

  
 

 

Keterangan :  

HTC : Heat Tolerance Coefficient 

Tb    : Rataan harian suhu tubuh sapi (
o
C)  

Fr : Rataan harian frekuensi pernafasan sapi selama 1 

menit  

38,3  : Angka standart suhu tubuh sapi (
o
C)  

23   : Angka standart frekuensi pernafasan sapi selama 1 

menit 
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BAB III 

MATERI DAN METODE KEGIATAN 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat desa 

Belung, kecamatan Poncokusumo, kabupaten Malang, 

provinsi Jawa Timur yang dimulai pada bulan November 

sampai bulan Desember 2012. 

. 

  

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian ini menggunakan  sapi Limosin betina 

dara umur 10-16 bulan sebanyak 10 ekor dan dapat dilihat 

pada Lampiran 5, Gambar 2. Pakan hijauan yang diberikan 

disesuaikan dengan pakan yang diberikan sehari-hari dan 

dapat dilihat pada Lampiran 5, Gambar 3, 4 dan 5. Pakan 

konsentrat yang diberikan sebanyak 1,5 kg/ekor/hari dan dapat 

dilihat pada Lampiran 5, Gambar 6 dan 7. Kandungan nutrisi 

konsentrat seperti pada Tabel 2. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Timbangan digital dengan kapasitas 5 kg untuk menimbang 

konsentrat. Dapat dilihat pada Lampiran 5, Gambar 6. 

2. Termometer untuk mengukur suhu rektal ternak. Dapat 

dilihat pada Lampiran 5, Gambar 8. 

3. Thermohygrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban 

udara. Dapat dilihat pada Lampiran 5, Gambar 9. 

4. Hand tally counter untuk alat hitung frekuensi pernafasan. 

Dapat dilihat pada Lampiran 5, Gambar 10. 

5. Stopwatch untuk mengukur waktu. 
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Tabel 2. Kandungan Konsentrat untuk Sapi Penggemukan 

No Zat Pakan Kandungan Zat 

Pakan (%) 

1 Kadar Protein minimal 13 

2 Kadar Lemak maksimal 7 

3 Kadar Serat Kasar maksimal 12 

4 Kadar NDF maksimal 35 

5 TDN minimal 70 

6 Kadar Abu maksimal 12 

7 Kadar Air maksimal 12 

8 Kalsium 0.8-1.0 

9 Phospor 0.6-0.8 

Sumber: PT Cargill Indonesia 

 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan disertai pengamatan secara langsung. Penelitian 

dilakukan selama 3 minggu. Pengamatan HTC dilakukan pada 

awal dan akhir penelitian pada waktu suhu lingkungan yang 

paling tinggi (pukul 12.00-13.00 WIB).  

Variabel yang diukur meliputi :  

a) Suhu dan kelembaban dalam kandang diukur pada waktu 

suhu lingkungan minimum dan maksimum dengan cara 

thermohygrometer diletakkan di dalam kandang.  

b) Suhu tubuh sapi diukur melalui suhu rektal dengan 

menggunakan thermometer yang dimasukkan ke dalam 

rektum selama 30-60 detik. Suhu tubuh diukur pada saat 
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sapi tidak beraktivitas. Pengukuran suhu rektal dapat dilihat 

pada Lampiran 5, Gambar 11. 

c) Frekuensi pernafasan dihitung menggunakan hand tally 

counter dengan cara melihat kembang kempis perut selama 

1 menit. Pengukuran frekuensi pernafasan dapat dilihat 

pada Lampiran 5, Gambar 12. Frekuensi pernafasan dan 

suhu tubuh sapi sebagai parameter untuk perhitungan 

(HTC) dengan menggunakan rumus Benezra (Benezra, 

1954). 

    
  

    
 

  

  
 

 

Keterangan :  

HTC : Heat Tolerance Coefficient 

Tb    : Rataan harian suhu tubuh sapi (
o
C)  

Fr   : Rataan harian frekuensi pernafasan sapi 

selama 1 menit  

38,3  : Angka standart suhu tubuh sapi (
o
C)  

23   : Angka standart frekuensi pernafasan sapi 

selama 1 menit 

 

 

3.4. Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dalam pengamatan ini ditabulasi 

dengan menggunakan program microsoft excel dan dianalisis 

secara statistik menggunakan analisis student-t (uji t) untuk 

membandingkan dua rata-rata. Rumus student-t (uji t) yang 

digunakan sebagai berikut: 
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Keterangan : 

    = Jumlah sampel 
    = Jumlah selisih variabel sebelum dan sesudah 

pemberian konsentrat 

     =  Rata-rata selisih variabel sebelum dan sesudah 

pemberian konsentrat 

 

 

3.5. Batasan Istilah  

a) Heat Tolerance Coefficient adalah nilai penghitungan 

untuk mengetahui cekaman pada ternak dengan 

menggunakan rumus Benezra (Benezra Coefficient).  

b) Suhu tubuh adalah hasil pengukuran suhu pada rektum 

dengan menggunakan thermometer  selama 30-60 detik. 

Satuan yang digunakan adalah derajat Celcius (
o
C).   

c) Frekuensi pernafasan adalah jumlah pernafasan yang 

dihitung berdasarkan dengan menggunakan hand tally 

counter selama satu menit untuk setiap ekor sapi. Satuan 

yang digunakan yaitu kali per menit.  

d) Suhu udara merupakan suhu lingkungan sekitar kandang 

yang diukur dengan menggunakan thermohygrometer. 

Satuan yang digunakan adalah derajat Celcius (
o
C).  

e) Kelembaban udara merupakan kelembaban lingkungan 

sekitar kandang dengan menggunakan thermohygrometer. 

Satuan yang digunakan yaitu persen (%). 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Keadaan  Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu wilayah 

diantara 33 kecamatan yang terdapat di kabupaten Malang, 

secara geografis berbukit-bukit karena berada di sebelah Barat 

lereng gunung Semeru yang berada pada ketinggian 600-1.200 

m dpl dengan curah hujan rata-rata 2.300-2.500 mm/tahun dan 

suhu rata-rata 21,7 
o
C serta berjarak tempuh ke ibu kota 

kabupaten kurang lebih sejauh 24 km. Adapun batas-batas 

wilayah kecamatan Poncokusumo adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara : kecamatan Tumpang 

Sebelah Timur : kabupaten Lumajang 

Sebelah Barat : kecamatan Tajinan 

Sebelah Selatan : kecamatan Wajak 

Kecamatan Poncokusumo memiliki luas wilayah 20.632 Ha 

dengan  penggunaan lahan sebagai berikut : 

Perumahan dan pekarangan   : 1.810 Ha 

Tanah sawah   : 1.736 Ha 

Pertanian tanah kering, ladang dan tegalan : 6.803  Ha 

Hutan Negara    : 9.376 Ha 

Hutan rakyat     : 850 Ha 

Lain-lain     : 57  Ha 

Populasi sapi di kecamatan Poncokusumo yang terdiri dari 

beberapa desa diperlihatkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Populasi Sapi di Kecamatan Poncokusumo 

No Desa 

Jumlah 

Peternak 

Populasi  (ekor) 

Sapi 

potong Sapi perah 

1 Dawuhan 867 1672 2 

2 Sumberejo 733 1472 0 

3 Pandansari 658 1212 9 

4 Ngadireso 462 942 0 

5 Karanganyar 530 1032 86 

6 Jambesari 765 1131 875 

7 Pajaran 543 1109 79 

8 Argosuko 354 729 27 

9 Ngebruk 336 545 46 

10 Karangnongko 557 1148 55 

11 Wonomulyo 349 760 5 

12 Belung 254 552 22 

13 Wonorejo 273 726 0 

14 Poncokusumo 408 666 7 

15 Wringinanom 616 946 129 

16 Gubugklakah 325 639 0 

17 Ngadas 284 449 24 

  Jumlah 8314 15730 1366 

Sumber: Anonymous. 2012 
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Tabel 3 memperlihatkan populasi sapi yang ada di 

kecamatan Poncokusumo, sapi potong lebih banyak 

dibandingkan dengan sapi perah, khusus di desa Belung 

terdapat 254 peternak dengan jumlah sapi potong sebanyak 

552 ekor dan sapi perah sebanyak 22 ekor (Anonymous, 

2012). 

Secara administratif  wilayah kecamatan Poncokusumo 

terdiri atas 17  desa yaitu : Dawuhan, Karanganyar, 

Sumberejo, Jambesari, Pandansari, Ngebruk, Ngadireso, 

Pajaran, Wonorejo, Argosuko, Karang nongko, Wonomulyo, 

Belung, Wringin anom, Poncokusumo, Gubug klakah dan 

Ngadas. Wilayah kecamatan Poncokusumo terdiri dari 46 

dusun, 170 RW dan 820 RT, sedangkan jumlah penduduk 

pada tahun 2010 sebanyak 99.389 jiwa terdiri dari 49.900 jiwa 

laki-laki, 49.480 jiwa perempuan  dan 27.420 kepala keluarga 

dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani 

sebagaimana tergambar dalam prosentase mata pencaharian 

penduduk sebagai berikut : 

Petani : 70 % 

Pedagang : 12 % 

Jasa  : 15 % 

PNS/ ABRI : 3 % 

Hasil pengamatan temperatur dan kelembaban lingkungan 

di kecamatan Poncokusumo diperlihatkan pada Lampiran 1 

dan diperjelas pada Gambar 1. Suhu lingkungan dan 

kelembaban udara diukur pada awal penelitian setiap 1 jam 

sekali, hal ini dilakukan untuk menentukan suhu dan 

kelembaban udara pada kondisi maksimum dan minimum. 
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Gambar 1. Suhu dan Kelembaban  Lingkungan di 

Poncokusumo 

Gambar 1 memperlihatkan suhu maksimum dan 

kelembaban udara minimum terjadi pada pukul 12.00-13.00 

siang hari. Ma’sum dan Mariyono (1992), malaporkan bahwa 

suhu tertinggi dan kelembaban terendah dicapai sekitar pukul 

12.00 dan tertinggi pada pukul 04.00. Lampiran 1 

menunjukkan kelembaban di Poncokusumo berkisar antara 

42-70% dengan rata-rata 60,88%, sedangkan untuk suhu 

lingkungan berkisar antara 24-31 
o
C dengan rata-rata  27,5 

o
C, 

pada rata-rata suhu lingkungan tersebut sapi dapat 

berkembang biak dan hidup secara normal. Kusnadi, Sabrani, 

Winugroho, Iskandar, Nuschati dan Sugandi (1992) 

menyatakan bahwa kisaran suhu lingkungan yang baik untuk 

pemeliharaan sapi di Indonesia antara 18–28 
o
C. Webster and 

Wilson (1980) melaporkan bahwa sapi potong membutuhkan 

comfort zone, yaitu temperatur lingkungan yang nyaman 
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untuk melancarkan fungsi dalam proses fisiologi ternak yang 

tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa comfort zone untuk 

sapi dari daerah tropis adalah antara 22–30 
o
C, sedangkan 

untuk sapi daerah sedang adalah 13–25
 o

C. Sebagai hasil 

silangan antara sapi dari daerah sedang dengan sapi daerah 

tropis, maka diduga comfort zone untuk sapi SIMPO dan 

LIMPO adalah 17–28 
o
C (Yousef, 1985). 

Johnson (2005) mengemukakan bahwa kelembaban udara 

yang tinggi dapat menghambat mekanisme pelepasan panas 

tubuh baik melalui keringat maupun pernafasan. Tinggi 

rendahnya suhu dan kelembaban udara sangat dipengaruhi 

oleh perubahan musim. Pada saat cuaca panas, sinar matahari 

yang sampai ke bumi jumlahnya meningkat sehingga dapat 

menaikkan suhu lingkungan, sedangkan pada cuaca hujan 

kondisi lingkungan akan lebih lembab. Perolehan panas dari 

luar tubuh (heat gain) akan menambah beban panas bagi 

ternak, bila suhu udara lebih tinggi dari suhu nyaman. 

Sebaliknya, akan terjadi kehilangan panas tubuh (heat loss) 

apabila suhu udara lebih rendah dari suhu nyaman. Perolehan 

dan penambahan panas tubuh ternak dapat terjadi secara 

sensible melalui mekanisme radiasi, konduksi dan konveksi. 

Jalur utama pelepasan panas melalui mekanisme evaporative 

heat loss dengan jalan melakukan pertukaran panas melalui 

permukaan kulit (sweating) atau melalui pertukaran panas di 

sepanjang saluran pernapasan (panting) (Purwanto, Bagus., 

1994) dan sebagian melalui feses dan urin (McDowell, 1972). 

Busono (2007) menyatakan  bahwa bangsa sapi Eropa (Bos 

taurus) dapat berproduksi dengan baik pada temperatur 4-24 

°C. Aryogi, Sumadi dan Hardjosubroto (2005) menyatakan 

bahwa sapi yang berasal dari daerah sub tropis membutuhkan 

comfort zone antara 13-25 °C. Purwanto, Bagus (2004) 
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menyatakan bahwa suhu lingkungan yang lebih dari 27 °C 

untuk sapi sub tropis mengakibatkan gangguan termoregulasi. 

Indikasi yang paling mudah untuk mengetahui ternak 

mendapatkan cekaman panas adalah dengan meningkatkan 

frekuensi pernafasan yang melebihi normal. Kurihara and 

Shioya (2003) menyatakan pada saat suhu dan kelembaban 

lingkungan pada angka 28 °C – 40% atau 28 °C – 80% maka 

suhu tubuh dan frekuensi pernafasan yang terjadi masih 

normal, namun lebih dari itu akan berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan, produksi dan pelepasan panas. Ternak 

melakukan adaptasi di daerah panas guna mempertahankan 

kehidupannya. Jika suhu tinggi atau sangat dingin maka ternak 

akan kehilangan lingkungan untuk hidup nyaman. Adaptasi 

dengan lingkungan panas, hewan umumnya mengeluarkan air 

lewat keringat, paru-paru dan mulut. Ternak akan selalu 

beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya, adaptasi 

lingkungan ini tergantung pada ciri fungsional dan struktural 

atau behavioral yang mendukung daya tahan hidup ternak 

maupun proses reproduksinya pada suatu lingkungan. 

(Anonymous, 2007). Williamson and Payne (1993) 

menyatakan bahwa kisaran normal pada jenis ternak mamalia 

adalah 37-39°C. Ternak harus mengadakan penyesuaian secara 

fisiologis agar suhu tubuh tetap konstan antara 38-39 °C. 

 

 

4.2  Frekuensi Pernafasan Sapi Betina Dara Sebelum dan 

Sesudah diberi Konsentrat 

Hasil pengamatan frekuensi pernafasan sapi Limpo betina 

sebelum dan sesudah diberi konsentrat di dataran tinggi 

Poncokusumo diperlihatkan pada Lampiran 2 dan 

digambarkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Frekuensi Pernafasan Sapi Betina Dara Sebelum 

dan Sesudah diberi Konsentrat 

Gambar 2 memperlihatkan frekuensi pernafasan sapi 

Limpo betina dara ada yang mengalami kenaikan, penurunan 

dan stagnan. Frekuensi pernafasan sebelum pemberian 

konsentrat berkisar antara 26-29 dengan rata-rata 27,5 dan 

frekuensi pernafasan sesudah pemberian konsentrat berkisar 

antara 26-30 dengan rata-rata 28,6. Mariyono dkk. (1993) 

menyatakan bahwa angka frekuensi pernafasan sapi yang 

normal sekitar 10-30 kali permenit dan pada pedet sekitar 15-

40 kali permenit.  

Analisis ragam frekuensi pernafasan sapi Limpo betina 

sebelum dan sesudah diberi konsentrat dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian 

konsentrat tidak berpengaruh (P>0,05). Frekuensi pernafasan 

merupakan upaya ternak untuk mengurangi panas tubuh yang 

disebabkan oleh lingkungan. Mariyono dkk. (1993) 

menyatakan bahwa suhu dan kelembaban udara yang tinggi 
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akan menyebabkan kenaikan frekuensi pernafasan guna 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tingginya frekuensi 

pernafasan dalam waktu lama dapat menyebabkan over 

ventilasi yang akan mempengaruhi konsumsi pakan, 

pemanfaatan energi dan pembangkitan panas sehingga dapat 

menurunkan total efisiensi penampilan ternak (Heath and 

Olusanya., 1985). 

Mariyono dkk. (1993) menyatakan bahwa jumlah frekuensi 

pernafasan yang ditandai dengan banyaknya oksigen yang 

dikonsumsi dipengaruhi oleh aktifitas, umur, pakan, ukuran 

tubuh dan temperatur lingkungan. Ternak yang berada di 

bawah kondisi cekaman panas akan meningkatkan frekuensi 

pernafasan. Suhu dan kelembaban udara yang tinggi akan 

menyebabkan kenaikan frekuensi pernafasan guna 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penghitungan frekuensi 

nafas pada sapi dilakukan dengan cara menghitung gerakan 

flank dan tulang rusuk yang bergerak simetris pada saat 

bernafas selama 1 menit. Respirasi normal pada sapi dewasa 

adalah 15-35 kali per menit dan 20-40 kali pada pedet 

(Jackson and Cockroft, 2002). Pernafasan atau respirasi 

merupakan proses pengambilan udara yang dimasukkan dalam 

paru-paru melalui hidung dan  trakea, kemudian dikeluarkan 

kembali secara teratur (Williamson and Payne., 1993).  

Hernawan (2007) menyatakan bahwa penambahan 

konsentrat tidak mempengaruhi pernafasan untuk sapi yang 

mendapatkan pakan konsentrat 25% dibandingkan dengan sapi 

yang tidak mendapatkan konsentrat atau kontrol. Purwanto 

(2004) melaporkan bahwa peningkatan suhu tubuh yang 

merupakan fungsi dari suhu rektal dan suhu kulit, akibat dari 

kenaikan suhu udara, akan meningkatkan aktivitas penguapan 

melalui keringat dan peningkatan jumlah panas yang dilepas 
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persatuan luas permukaan tubuh. Demikian juga dengan 

naiknya frekuensi nafas akan meningkatkan jumlah panas 

persatuan waktu yang dilepaskan melalui saluran pernafasan. 

Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah ukuran tubuh, umur, aktifitas fisik, 

kegelisahan, suhu lingkungan, kebuntingan, adanya gangguan 

pada saluran pencernaan, kondisi kesehatan hewan, dan posisi 

hewan (Kelly, 1984).   

Ma’sum dan Mariyono (1992) menyatakan bahwa jumlah 

kelenjar keringat Bos taurus (dalam hal ini sapi peranakan 

Limousin/Limpo) relatif lebih sedikit, sehingga untuk 

mengimbangi pengaturan panas tubuh dilakukan melalui 

frekuensi pernafasan. Salah satu cara untuk mempertahankan 

panas tubuh pada saat suhu udara dalam kandang yang tinggi 

adalah dengan cara meningkatkan frekuensi pernafasan. Heath 

and Olusanya (1985) menyatakan bahwa tingginya frekuensi 

pernafasan dalam waktu lama dapat menyebabkan over 

ventilasi yang akan mempengaruhi konsumsi pakan, 

pemanfaatan energi dan pembangkitan panas sehingga dapat 

menurunkan total efisiensi penampilan ternak. 

 

 

4.3 Suhu Tubuh Sapi Betina Dara Sebelum dan Sesudah 

diberi Konsentrat 

Hasil pengamatan suhu tubuh sapi Limpo betina sebelum 

dan sesudah diberi konsentrat dapat dilihat pada Lampiran 3 

dan digambarkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Suhu Tubuh Sapi Betina Dara Sebelum dan 

Sesudah diberi Konsentrat. 

Gambar 3 memperlihatkan suhu tubuh sapi Limpo betina 

dara sebelum pemberian konsentrat berkisar antara 38,2-38,6 
o
C dengan rata-rata 38,4 

o
C dan suhu tubuh sesudah pemberian 

konsentrat berkisar antara 38,5-39 
o
C dengan rata-rata 38,7 

o
C. 

Williamson and Payne (1993) menyatakan bahwa kisaran 

normal pada jenis ternak mamalia adalah 37-39 °C. Ternak 

harus mengadakan penyesuaian secara fisiologis agar suhu 

tubuh tetap konstan antara 38-39 °C hal ini agar dapat 

mempertahankan kisaran suhu tubuhnya, ternak memerlukan 

keseimbangan antara produksi panas dengan keseimbangan 

panas yang dilepaskan tubuhnya (Purwanto, 2004). Suhu 

tubuh merupakan hasil dari dua proses yaitu panas yang 

diterima dari lingkungan luar maupun dalam tubuh sendiri dan 

panas yang dilepaskan ke lingkungan (Johnson, 2005). Bulu 

yang tebal dan rendahnya kemampuan mengeluarkan keringat 

pada sapi Bos taurus menjadi penghambat dalam beradaptasi 

dengan cuaca panas (Blackshaw and Blackshaw, 1994 ; 
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Beatty, Barnes, Taylor, Pethick, McCarthy and Maloney, 

2006). Ma’sum dan Mariyono (1992) menyatakan bahwa suhu 

tubuh yang normal pada sapi sekitar 37,9-39 °C, sapi muda 

sekitar 38,1-39,5 °C. 

Analisis ragam suhu tubuh sapi Limpo betina sebelum dan 

sesudah diberi konsentrat diperlihatkan pada Lampiran 3. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian konsentrat 

berpengaruh nyata terhadap suhu tubuh (P<0,05). Monstma 

(1984) menyatakan bahwa suhu tubuh mamalia biasanya 

mengalami fluktuasi harian yaitu sekitar 1-2°C, mencapai 

minimum di pagi hari dan maksimum pada siang hari. Ma’sum 

dan Mariyono (1992) melaporkan bahwa perubahan unsur-

unsur iklim diantaranya adalah suhu lingkungan tidak 

menyebabkan perubahan suhu tubuh. Hewan homeoterm 

mampu untuk mempertahankan dan mengeluarkan panas 

tubuh dalam upaya untuk menjaga agar suhu tubuh tetap pada 

kisaran normal. 

Pakan yang diberikan pada ternak dalam level yang 

berbeda akan menyebabkan kondisi fisiologis seperti suhu 

tubuh (panas tubuh), denyut nadi dan frekuensi nafas akan 

berbeda akibat perbedaan proses fermentasi atau metabolisme 

yang terjadi dalam tubuh, perbedaan tersebut akan 

berpengaruh terhadap respon produksi suatu ternak 

(McDowell, 1972). Semakin tinggi level pakan yang 

diberikan, maka energi yang dikonsumsi semakin tinggi yang 

berakibat pada meningkatnya panas yang diproduksi dari 

dalam tubuh, akibat tingginya proses metabolisme yang terjadi 

di dalam tubuh dan ditambah lagi pengaruh panas lingkungan, 

hal ini dapat menyebabkan ternak mudah mengalami stres. 

Kondisi tersebut menyebabkan ternak akan selalu berupaya 

mempertahankan temperatur tubuhnya pada kisaran yang 
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normal, dengan cara melakukan mekanisme termoregulasi 

(Frandson, 1992). Semua ternak domestik termasuk hewan 

berdarah panas (homeotherm) yang berarti ternak berusaha 

mempertahankan suhu tubuhnya pada kisaran yang paling 

cocok untuk terjadinya aktivitas biologis yang optimal 

(Williamson and Payne, 1993). 

Menurut Duke’s (1995), temperatur rektal pada ternak 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu temperatur lingkungan, 

aktifitas, pakan, minuman, dan pencernaan produksi panas 

oleh tubuh secara tidak langsung tergantung pada makanan 

yang diperolehnya dan banyaknya persediaan makanan dalam 

saluran pencernaan. Perubahan suhu tubuh dapat 

menyebabkan perubahan fisiologis dan tingkah laku (Ewing et 

al., 1999). Menurut Monstma (1984), suhu tubuh mamalia 

biasanya mengalami fluktuasi harian yaitu sekitar 1-2 °C, 

mencapai minimum di pagi hari dan maksimum pada siang 

hari. Produksi panas terbentuk dalam tubuh ternak, panas ini 

akan disebarkan ke seluruh tubuh yang penyebarannya sangat 

tergantung pada ternak itu sendiri dan lingkungan sekitarnya. 

Ma’sum dan Mariyono (1992) menyatakan bahwa perubahan 

unsur-unsur iklim diantaranya adalah suhu lingkungan tidak 

menyebabkan perubahan suhu tubuh. Hewan homeoterm 

mampu untuk mempertahankan dan mengeluarkan panas 

tubuh dalam upaya untuk menjaga agar suhu tubuh tetap pada 

kisaran normal. Jika mengalami cekaman panas tubuh, maka 

sapi akan melakukan perubahan suhu rektal. Menurut Isroli, 

Santoso dan Haryati. (2004), perubahan suhu rektal juga 

dipengaruhi oleh panas yang dihasilkan dari pakan yang 

dikonsumsi. 
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4.4 HTC (Heat Tolerance Coefficient) Sapi Betina Dara 

Sebelum dan Sesudah diberi Konsentrat 

Hasil pengamatan HTC sapi Limpo betina di dataran tinggi 

Poncokusumo sebelum dan sesudah pemberian konsentrat 

ditunjukkan pada Lampiran 4 dan digambarkan pada Gambar 

4. 

 
Gambar 4. HTC (Heat Tolerance Coefficient) Sapi Betina 

Dara Sebelum dan Sesudah diberi Konsentrat 

Gambar 4 menunjukkan nilai HTC sapi Limpo betina dara 

sebelum pemberian konsentrat berkisar antara 2,14-2,31 

dengan rata-rata 2,20 dan sesudah pemberian konsentrat 

berkisar antara 2,15-2,32 dengan rata-rata 2,25. Frekuensi 

pernafasan dan suhu tubuh sebagai parameter yang mudah 

untuk menghitung besarnya HTC pada setiap individu sapi. 

Frekuensi pernafasan meningkat bila suhu tubuh meningkat 

sehingga didapatkan HTC juga akan meningkat. Suhu tubuh 

akan normal kembali bila panas yang dikeluarkan melalui 

pernafasan seimbangan dan akan diikuti oleh penurunan 

frekuensi pernafasan serta HTC.  Homeostasis sebagai 
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pengatur lingkungan dalam tubuh sehingga tetap stabil dengan 

cara ternak akan mempertahankan konsentrasi zat-zat dalam 

tubuh, pH, suhu tubuh, dan frekuensi pernafasan agar konstan 

untuk menjaga stabilitas panas organ-organ vital dalam fungsi 

tubuh (Heat, 1985). 

Analisis ragam sapi Limpo betina sebelum dan sesudah 

diberi konsentrat menggunakan uji t berpasangan dapat dilihat 

pada Lampiran 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

pemberian konsentrat tidak berpengaruh (P>0,05). Suhu tubuh 

dan frekuensi pernafasan merupakan parameter dasar yang 

dipakai untuk menduga daya adaptasi ternak (Amakiri and 

Funsho., 1979). Ternak dapat dikatakan memiliki tingkat 

ketahanan terhadap panas yang baik jika nilai HTC = 2 dan 

semakin tinggi nilai HTC berarti semakin rendah tingkat 

ketahanannya. Hal ini dikarenakan semakin besar kenaikan 

suhu tubuh dan frekuensi pernafasan maka HTC semakin 

tinggi (Monstma, 1984). Peningkatan suhu tubuh yang 

merupakan fungsi dari suhu rektal dan suhu kulit, akibat dari 

kenaikan suhu udara, akan meningkatkan aktivitas penguapan 

melalui keringat dan peningkatan jumlah panas yang dilepas 

persatuan luas permukaan tubuh. Demikian juga dengan 

naiknya frekuensi nafas akan meningkatkan jumlah panas 

persatuan waktu yang dilepaskan melalui saluran pernafasan 

(Purwanto, 2004). 

Ternak homeotherm memerlukan sejumlah panas yang 

diperoleh dari lingkungannya (Sainsbury and Sainsbury, 

1982). Menurut Purwanto (2004), Peningkatan suhu tubuh 

yang merupakan fungsi dari suhu rektal dan suhu kulit, akibat 

dari kenaikan suhu udara, akan meningkatkan aktivitas 

penguapan melalui keringat dan peningkatan jumlah panas 

yang dilepas persatuan luas permukaan tubuh. Demikian juga 
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dengan naiknya frekuensi nafas akan meningkatkan jumlah 

panas persatuan waktu yang dilepaskan melalui saluran 

pernafasan. Heat and Olusanya (1985) melaporkan bahwa 

homeostasis sebagai pengatur lingkungan dalam tubuh 

sehingga tetap stabil dengan cara ternak akan mempertahankan 

konsentrasi zat-zat dalam tubuh, PH, suhu tubuh, dan 

frekuensi pernafasan agar konstan untuk menjaga stabilitas 

panas organ-organ vital dalam fungsi tubuh. Muthalib (2002) 

menyatakan bahwa  suhu lingkungan dapat mempengaruhi 

suhu tubuh ternak, kegiatan merumput (makan), selain itu 

ternak yang  terkena suhu tinggi akan lebih banyak minum dan 

mengurangi makan karena untuk mengatur suhu tubuhnya, 

sehingga efisiensi pakan jadi menurun serta mengganggu 

aktifitas organ-organ tubuh. 

Awal masuknya informasi berupa rangsangan yaitu 

cekaman panas, suhu diterima organ sensori, diteruskan oleh 

organ reseptor melalui neuron sampai akhir pada sistem saraf 

pusat yang akan menanggapi dengan memerintah melalui 

neuron ke organ yang akan melaksanakan. Dari sini proses 

homeostasis akan dimulai. Ternak yang mengalami cekaman 

panas maka akan menyeimbangkan suhu dari dalam tubuh dan 

lingkungan dengan melakukan sweating, panting dan yang 

dapat memaksakan untuk mengeluarkan energi. Perubahan 

suhu tubuh dapat menyebabkan perubahan fisiologis dan 

tingkah laku (Ewing et al., 1999). Cuaca panas, mekanisme 

pendinginan panas menjadi penting, dalam hal ini termasuk (a) 

penguapan air, (b) penurunan aktivitas kelenjar thyroid, (c) 

menahan diri dari kerja (termasuk proses produksi susu dan 

produksi daging) (Campbell and Lesley, 1975). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pemberian pakan tambahan berupa konsentrat pada sapi 

Limpo betina dara di daerah dataran tinggi Poncokusumo 

dapat meningkatkan suhu tubuh, sedangkan pemberian 

konsentrat tidak berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan 

dan nilai HTC, hal ini ditandai dengan nilai HTC pada sapi 

Limpo yang tidak mengalami penurunan. 

 

 

5.2 Saran 

Pemberian konsentrat pada sapi Limpo di dataran tinggi 

lebih dipentingkan untuk meningkatkan produktivitas dan 

untuk mendapatkan nilai HTC yang normal perlu perbaikan 

kualitas pakan. 
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Lampiran 1. Suhu dan Kelembaban Lingkungan di Kecamatan 

Poncokusumo, Kabupaten Malang 

 

No 

Waktu 

Pengamatan 

(Pukul) 

Dataran Tinggi 

Suhu (°C) Kelembaban (%) 

1 24.00 26 68 

2 1.00 25 68 

3 2.00 24 70 

4 3.00 24 70 

5 4.00 24 70 

6 5.00 25 65 

7 6.00 25 65 

8 7.00 26 66 

9 8.00 26,5 64 

10 9.00 27 50 

11 10.00 30 56 

12 11.00 30 48 

13 12.00 30 42 

14 13.00 31 44 

15 14.00 30 54 

16 15.00 29 56 

17 16.00 29 58 

18 17.00 29 60 

19 18.00 29 62 

20 19.00 29 62 

21 20.00 28 65 

22 21.00 28 65 

23 22.00 28,5 65 

24 23.00 27 68 

Rata-rata 27,5 60,8 
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Lampiran 2. Analisa Ragam Frekuensi Pernafasan Sapi 

Limpo. 

 

No Nomor Ternak 
Respirasi 

|A-B| 
Sebelum Sesudah 

1 L1 28 30 2 

2 L2 26 28 2 

3 L3 28 28 0 

4 L4 28 29 1 

5 L5 26 28 2 

6 L6 30 30 0 

7 L7 27 28 1 

8 L8 27 26 1 

9 L9 26 29 3 

10 L10 29 30 1 

Jumlah (∑ ) 275 286 13 

Rata-rata 27,5 28,6 1,3 

Standard Deviasi 1,35 1,26 
 

 

∑ |A-B| = 13,00 
 

Rata |A-B| = 1,30 
 

∑ (|A-B|^2) = 25,00 
 

S^2 = 6,22 
 

S = 2,49 
 

    
t hitung = 1,65 

 
t tabel = 1,83 

 

    
Kesimpulan = Tidak Berpengaruh 
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t tabel  (0,05;9)  = 1,83 

t hitung < t tabel  H0 diterima  tidak berpengaruh 

frekuensi pernafasan sapi Limpo sebelum 

dan sesudah diberi konsentrat nilainya 

sama atau tidak ada penurunan yang 

signifikan. 
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Keterangan : 

    = Jumlah sampel 

    = Jumlah selisih sebelum dan sesudah pemberian 

konsentrat 

       = Rata-rata selisih sebelum dan sesudah pemberian 

konsentrat 
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Lampiran 3.  Analisa Ragam Suhu Rektal Sapi Limpo. 

 

No Nomor Ternak 
Suhu Tubuh 

D 
Sebelum Sesudah 

1 L1 38,3 38,8 0,5 

2 L2 38,5 38,5 0,0 

3 L3 38,4 38,6 0,2 

4 L4 38,6 38,9 0,3 

5 L5 38,6 38,8 0,2 

6 L6 38,6 38,9 0,3 

7 L7 38,4 38,6 0,2 

8 L8 38,6 38,9 0,3 

9 L9 38,6 39,0 0,4 

10 L10 38,2 38,7 0,5 

Jumlah (∑ ) 384,8 387,7 2,9 

Rata-rata  38,48 38,77 0,29 

Standard Deviasi 0,15 0,16 
 

 

 

∑ |A-B| = 2,90 
 

Rata |A-B| = 0,29 
 

∑ (|A-B|^2) = 1,05 
 

S^2 = 0,12 
 

S = 0,34 
 

    
t hitung = 2,70 

 
t tabel = 1,83 

 

    
Kesimpulan = Berpengaruh 
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t tabel  (0,05;9)  = 1,83 

t hitung > t tabel  H0 ditolak  berpengaruh 

suhu tubuh sapi Limpo betina sesudah 

diberi konsentrat lebih tinggi dibanding 

dengan suhu tubuh sapi Limpo betina 

sebelum diberi konsentrat. 
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Keterangan : 

    = Jumlah sampel 

    = Jumlah selisih sebelum dan sesudah pemberian 

konsentrat 

       = Rata-rata selisih sebelum dan sesudah pemberian 

konsentrat 
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Lampiran 4.  Analisa Nilai HTC Sapi Limpo. 

No Nomor Ternak 
HTC 

|A-B| 
Sebelum Sesudah 

1 L1 2,22 2,32 0,10 

2 L2 2,14 2,22 0,09 

3 L3 2,22 2,23 0,01 

4 L4 2,23 2,28 0,05 

5 L5 2,14 2,23 0,09 

6 L6 2,31 2,32 0,01 

7 L7 2,18 2,23 0,05 

8 L8 2,18 2,15 0,04 

9 L9 2,14 2,28 0,14 

10 L10 2,26 2,31 0,06 

Jumlah (∑ ) 22,00 22,56 0,63 

Rata-rata  2,200 2,256 0,063 

Standard Deviasi 0,06 0,06 
 

 

 

∑ |A-B| = 0,63 
 

Rata |A-B| = 0,06 
 

∑ (|A-B|^2) = 0,06 
 

S^2 = 0,01 
 

S = 0,11 
 

 

    

t hitung = 1,80 
 

t tabel = 1,83 
 

    
Kesimpulan = Tidak Berpengaruh 
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t tabel  (0,05;9)  = 1,83 

t hitung < t tabel  H0 diterima  tidak berpengaruh 

HTC sapi Limpo betina sesudah dan 

sebelum diberi konsentrat adalah 

sama/tidak ada penurunan atau sama-

sama tercekam. 
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Keterangan : 

    = Jumlah sampel 

    = Jumlah selisih sebelum dan sesudah pemberian 

konsentrat 

       = Rata-rata selisih sebelum dan sesudah pemberian 

konsentrat 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 5. Sapi Limpo Betina 

 

 

   
Gambar 6. Pakan Klobot yang diberikan Sehari-Hari 
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Gambar 7. Pakan Rumput Gajah yang diberikan Sehari-Hari 

 

Gambar 8. Pakan Tebon yang diberikan Sehari-Hari 
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Gambar 9. Penimbangan Konsentrat Sebanyak 1,5 kg 

 

 

 
Gambar 10. Pemberian Pakan Ponsentrat 
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Gambar 11. Thermometer 

 

 

 
Gambar 12. Thermohygrometer 
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Gambar 13. Hand Tally Counter 

 

 

 
Gambar 14. Pengukuran Suhu Tubuh Sapi 
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Gambar 15. Pengamatan Respirasi Sapi 


