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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produktivitas ternak merupakan fungsi dari faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Faktor genetik merupakan  faktor yang menentukan kemampuan 

produksi, sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor pendukung agar ternak 

mampu berproduksi sesuai dengan kemampuannya. Faktor lingkungan dapat 

digolongkan ke dalam dua bagian yaitu (1) faktor lingkungan yang dapat 

dikendalikan seperti kualitas pakan dan manajemen pemeliharaan dan (2) faktor 

lingkungan yang tidak dapat dikendalikan seperti keadaan suhu lingkungan (iklim 

dan cuaca), intensitas radiasi matahari, kelembaban dan lamanya penyinaran sinar 

matahari. 

Sapi PO merupakan hasil pemuliaan melalui sistim persilangan dengan 

grading up sapi Jawa dan Sumba Ongole (SO) lewat setengah abad silam. Sapi 

PO di beberapa daerah dipelihara dengan tujuan ganda, yaitu disamping sebagai 

sapi potong penghasil daging, juga untuk sapi kerja hanya di  daerah lahan kering 

dimana tidak ada persawahan, sapi PO dipelihara sebagai sapi potong penghasil 

daging  (Astuti, 2004). 

Sapi potong harus dipelihara pada kondisi lingkungan yang nyaman 

(comfort zone) dengan batas maksimum dan minimum temperatur dan 

kelembaban lingkungan berada pada thermo neutral zone agar berproduksi 

dengan optimal. Di luar kondisi ini sapi potong akan mengalami stres. Sapi 

tergolong ternak berdarah panas (homeotern) yang berusaha mempertahankan 

suhu tubuhnya antara 38-39 
o
C (Purwanto, 2004). 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). 

Heat stress 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 
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menyebabkan heat stress pada ternak. Kondisi ini membuat temak mengalami 

gangguan fungsi fisiologi dan penurunan imunitas (Brown-Brandl, Eigenberg, 

Nienaber, dan Hann, 2005) 

Hartadi, Reksodiprodjo, dan Tilman, (1997) menyatakan 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. Pakan penguat atau konsentrat 

diberikan dengan tujuan menambah nilai gizi pakan, menambah unsur pakan yang 

defisiensi dan meningkatkan konsumsi pakan (Murtidjo, 1993). 

Dataran rendah pada umumnya merupakan daerah yang memiliki 

temperatur udara panas, kelembaban udara yang rendah dan kondisi sumber pakan 

ternak yang terbatas. Temperatur dan kelembaban udara serta kondisi pakan 

tersebut tidak kontinyu. Pada musim penghujan, keberadaan rumput ini cukup 

melimpah, namun pada musim kemarau sangat sulit didapat. Untuk mengatasi hal 

ini, telah banyak petani-peternak yang memanfaatkan jerami padi sebagai 

pengganti rumput untuk pakan ternak sapi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sapi Peranakan Ongole (PO) betina dara yang dipelihara pada dataran 

rendah akan menunjukkan respon yang berbeda apabila diberi pakan dengan 

nutrisi rendah. Pakan nutrisi rendah akan mengakibatkan perbedaan kemampuan 

menyesuaikan diri sehingga mengalami pertumbuhan berbeda. Dengan 

penambahan  konsentrat bertujuan agar kebutuhan nutrisi pada sapi PO terpenuhi. 

Bangsa sapi PO yang mengalami cekaman panas dapat ditandai dengan 

meningkatnya frekuensi pernafasan dan suhu tubuh yang di ikuti penurunan 

produktivitasnya. Suhu tubuh dan frekuensi pernafasan merupakan parameter 

dasar yang dipakai untuk menduga daya adaptasi ternak. Kenaikan suhu tubuh dan 

frekuensi pernafasan sebanding dengan kenaikan Heat Tolerance Coefficient 

(HTC). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon cekaman panas bangsa 

sapi Peranakan Ongole betina dara yang dipelihara di daratan rendah sebelum dan 

sesudah pemberian konsentrat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman pemeliharaan 

sapi bangsa Peranakan Ongole betina dara yang dipelihara di daratan rendah 

dalam kondisi pakan yang mengandung serat tinggi dan berkualitas rendah.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Setiap fase umur ternak mempunyai perbedaan respon yang berbeda 

terhadap perubahan kondisi lingkungan. Pengaruh lingkungan yang meliputi suhu 

dan kelembaban serta kualitas pakan sangat mempengaruhi produktivitas ternak.  

Daya adaptasi ternak dapat diketahui dengan cara mengukur HTC dan 

PBB. Jika nilai HTC kurang atau lebih dari 2 maka ternak tidak dalam kondisi 

nyaman, sehingga pada akhirnya pertambahan bobot badan (PBB) menjadi 

semakin rendah. Dengan dilakukan perbaikan pakan dengan pemberian konsentrat 

agar dapat dibandingkan cekaman sebelum dan sesudah pemberian.  

 

1.6 Hipotesis 

Sapi Peranakan Ongole dara yang pemeliharaannya di dataran rendah 

memiliki tingkat ketahanan panas yang kurang baik. Pemberian konsentrat dapat 

mempengaruhi terhadap nilai HTC sapi PO betina dara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Sapi Peranakan Ongole 

Sapi Ongole berasal dari india (Madras) yang beriklim tropis dan bercurah 

hujan rendah. Sapi Ongole di Eropa di sebut Zebu, sedangkan di jawa sangat 

populer deangan sapi benggala. Sapi Ongole dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu Peranakan Ongole (PO) dan Sumba Ongole (SO) (Nurfitri, 2008). Hasil 

persilangan sapi Ongole dengan sapi lokal Indonesia (sapi Jawa) menghasilkan 

sapi mirip dengan sapi Ongole dan dikenal dengan nama sapi PO. Sapi PO 

terkenal sebagai sapi pedaging dan sapi pekerja, mampu beradaptasi terhadap 

berbagai kondisi lingkungan dan cepat berproduksi (Ridwan, 2010). Sapi PO 

memiliki ciri-ciri kulit berwarna putih, mempunyai perawakan yang besar, 

bergumba pada pundaknya dan mempunyai gelambir yang menjulur sepanjang 

garis bawah leher, dada sampai ke pusar (Sarwono dan Arianto, 2006). 

Keunggulan sapi PO yaitu memiliki  daya adaptasi  terhadap  iklim tropis 

yang tinggi, tahan terhadap panas, tahan terhadap gangguan parasit seperti gigitan 

nyamuk dan caplak, disamping itu juga menunjukkan toleransi yang baik terhadap 

pakan yang mengandung serat kasar tinggi  (Astuti, 2003).  Secara genetik, sapi 

PO tidak peka terhadap perubahan temperatur udara lingkungan dikarenakan sapi 

PO mempunyai kulit lebih tipis dibandingkan sapi dari daerah subtropis, sehingga 

sapi PO mempunyai kelenjar keringat per luasan kulit yang lebih banyak (Ridwan, 

2010). 

 

2.2 Pakan 

Pemberian pakan pada penggemukan sapi perlu mempertimbangkan zat-

zat yang dibutuhkan sapi, pertambahan bobot badan yang diinginkan atau dapat 

dicapai dan jumlah zat-zat gizi yang dibutuhkan untuk mencapai pertambahan 

bobot badan tersebut (Purwanto, 2004). Kebutuhan protein dan energi ternak 

ruminansia tergantung pada beberapa faktor termasuk berat hidup, pertambahan 

berat badan, dan konsumsi pakan. Kebutuhan protein untuk pertambahan berat 

hidup meningkat dengan meningkatnya berat hidup (Soeparno, 1997). Hartadi, 
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Reksodiprodjo dan Tillman (1997) menyatakan bahwa zat pakan yang dibutuhkan 

ternak ruminansia meliputi bahan kering, energi, protein, mineral dan vitamin. 

Kebutuhan bahan kering untuk ternak ruminansia adalah sekitar 2-3% dari bobot 

badan. Pemberian rumput dalam bentuk segar per ekor/hari untuk sapi dewasa 

adalah 10% bobot badan. Pakan tambahan yang diberikan tidak lebih dari 2% BB. 

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). Penggunaan jerami padi 

sebagai pakan ternak ruminansia dapat menyebabkan penampilan produksi ternak 

kurang memuaskan karena kandungan lingnoselulosa yang tinggi dalam jerami 

padi (Laconi, 1992). Nitis (1979) menyatakan bahwa penggunaan jerami padi 

sebagai pakan mempunyai keterbatasan karena kandungan protein dan daya cerna 

yang rendah serta kurang disukai ternak. Faktor-faktor yang menghambat 

penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia antara lain rendahnya 

kandungan zat makanan, nilai kecernaan maupun palatabilitasnya. Komposisi dan 

nilai gizi zat-zat makanan jerami padi dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi dan Nilai Gizi Zat-Zat Makanan Jerami Padi 

Komposisi Gizi Nilai Komposisi Gizi Nilai 

Protein Kasar 3-5% Energi 14,1-16,2% 

Serat Kasar 27-40% Calsium 0,11-0,58% 

Abu 11-19% Phospor 0,14-0,3% 

Dry Matter (DM) 91% Selulosa 33% 

DM Hemi Sellulosa 26% DM Lignin 7-13% 

Silika 13% DM Lemak 1,82% 

BETN 40,38% - - 

    Sumber : Natalia, Nista, dan Taufik (2007) 

 

Pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa serat kasar yang terkandung dalam 

jerami padi sangat tinggi, dan protein yang rendah. Yunilas (2009) menyatakan 

bahwa kandungan protein yang rendah dengan daya cerna yang hanya 40% 

menyebabkan rendahnya komsumsi bahan kering (kurang dari 2% berat badan 
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ternak). Hal ini jelas, tanpa penambahan konsentrat tidak mungkin dapat 

meningkatkan produksi ternak, bahkan mungkin dapat menurunkan produksi. 

Kendala lain yang mempengaruhi kualitas jerami adalah tingginya kandungan 

lignin dan silika sehingga menyebabkan daya cerna jadi rendah. 

Pakan sapi dapat dibedakan menjadi konsentrat dan hijauan. Hijauan 

ditandai dengan jumlah serat kasar yang relatif banyak pada bahan keringnya, 

sedangkan pakan penguat atau konsentrat mengandung serat kasar lebih sedikit 

daripada hijauan dan mengandung karbohidrat, protein dan lemak yang relatif 

banyak tetapi jumlahnya bervariasi dengan jumlah air yang relatif sedikit 

(Williamson dan Payne, 1993). Hartadi, Reksodiprodjo dan Tillman (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). Pakan penguat atau konsentrat diberikan dengan tujuan menambah 

nilai gizi pakan, menambah unsur pakan yang defisiensi dan meningkatkan 

konsumsi pakan (Murtidjo, 1993). 

Konsentrat sangat dibutuhkan oleh ternak ruminansia (sapi potong), 

karena bahan-bahan tersebut mudah difermentasikan sehingga konsentrat akan 

meningkatkan kadar propionat yang berguna dalam pembentukan daging dan akan 

merangsang pertumbuhan mikrobia rumen sehingga mempercepat kemampuan 

mencerna serat kasar. Penambahan konsentrat pada ternak ruminansia 

memungkinkan ternak untuk mengkonsumsi pakan yang lebih baik nutriennya 

dan lebih palatabel, selain itu kecenderungan mikroorganisme dalam rumen dapat 

memanfaatkan pakan penguat terlebih dahulu sebagai sumber energi dan 

selanjutnya dapat memanfaatkan pakan kasar yang ada. Konsentrat sangat mudah 

dicerna dan berperan sebagai sumber zat pakan utama seperti karbohidrat dan 

protein (Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, Purwokusumo, dan Lebdosoekojo, 

1998). Kualitas konsentrat perlu diperhatikan dalam menyusun pakan sapi potong 

ditentukan oleh kandungan protein dan energinya (Siregar, 1995). Selain 

komposisi kimia faktor penting dalam mengevaluasi konsentrat terkandung dalam 

pakan sapi perah adalah palatabilitas, kualitas produk dan biaya (Ensminger, 

1983). 
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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 normal, dengan cara 

melakukan mekanisme termoregulasi (Frandson, 1992). 

 

2.3 Suhu dan Kelembaban Lingkungan 

Tingkat temperatur udara dan kelembaban yang tinggi berpengaruh 

terhadap temperatur tubuh dan jumlah pernafasan pada sapi (Miller, 2008). Suhu 

dan kelembaban udara memiliki pengaruh langsung terhadap fisiologi ternak yang 

dapat mengganggu thermoregulasi dalam tubuh.  Zone thermoneutrally dibatasi 

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

 o
C) 

(Philips, 2001). 

Variasi suhu lingkungan yang berubah-ubah akan mempengaruhi 

kehidupan ternak. Pada suhu lingkungan 28 
o
C dengan kelembaban 40-80% suhu 

tubuh dan frekuensi pernafasan yang terjadi masih normal, namun lebih dari itu 

akan berpengaruh terhadap konsumsi pakan, produksi susu, komposisi susu, 

produksi dan pelepasan panas (Kurihara and Shioya, 2003). Suhu dan kelembaban 

udara merupakan dua faktor iklim yang mempengaruhi produksi sapi, karena 

dapat menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, 

keseimbangan air, keseimbangan energi dan keseimbangan tingkah laku ternak 

(Miller, 2008). 

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 
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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. Rumetor 

(2003) menyatakan bahwa cuaca panas dan hujan harian dapat menyebabkan 

variasi suhu dan kelembaban lingkungan. Variasi suhu dan kelembaban harian 

dapat menjadi sumber cekaman panas dari lingkungan terhadap ternak 

 

2.4 Frekuensi Pernafasan Sapi  

Penghitungan frekuensi nafas pada sapi dilakukan dengan cara 

menghitung gerakan flank dan tulang rusuk yang bergerak simetris pada saat 

inspirasi selama 1 menit. Respirasi normal pada sapi dewasa adalah 15-35 kali per 

menit dan 20-40 kali pada pedet (Jackson and Cockroft, 2002). 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).  

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; Ganong, 2002). Tipe pernafasan pada sapi adalah kosto-abnominal yang 

didominasi oleh pernafasan abdominal. Kelainan yang ditunjukkan dengan 

dominasi pernafasan kostal dikarenakan adanya gangguan otot diafragma akibat 

paralisis, ruptur, abses, dan tekanan dari neoplasma, serta akibat dari akumulasi 

gas ataupun cairan pada rongga perut dan peritoneum; penyakit paru-paru seperti 

pneumonia dan edema paru-paru yang menyebabkan udara yang masuk ke dalam 

paru-paru terhalangi dan juga akibat peritonitis yang menyebabkan pergerakan 

dinding diafragma dan abdominal menjadi sakit (Kelly, 1984). 

Berkeringat berarti ada energi ekstra yang dikeluarkan dari dalam tubuh 

untuk mengimbangi suhu udara luar atau kelebihan energi ekstra yang dikeluarkan 
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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 (Swenson, 

1970). Pernafasan atau respirasi merupakan proses pengambilan udara yang 

dimasukkan dalam paru-paru melalui hidung dan trachea, 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 menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. 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. Swenson (1970) 

menyatakan bahwa frekuensi pernafasan yang berlebih dapat mengakibatkan 

alkalosis respiratori sehingga keseimbangan asam basa dalam darah terganggu. 

 

2.5 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). 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). Suhu tubuh pada ternak homeotherm bervariasi yang dipengaruhi umur, 

jenis kelamin, musim, siang atau malam, lingkungan, exercise, pencernaan, 

makan dan minum (Swenson, 1970).  

Pusat pengaturan panas adalah hyphotalamus rostal memerintah untuk 

mengeluarkan panas sedangkan hyphotalamus caudal memerintahkan untuk 
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menjaga panas yang di informasikan oleh kulit melalui aliran darah (Heath and 

Olusanya, 1985). 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). Penguapan 

merupakan penyebab terpenting hilangnya panas dalam tubuh. Jika  suhu 

lingkungan tinggi maka penguapan akan meningkat. Ternak yang banyak 

mengeluarkan keringat, akan banyak merasakan penguapan. Kelambatan atau 

kecepatan pelepasan panas tubuh secara evaporasi akan mengganggu 

keseimbangan panas tubuh (Purwanto, 2004). 

Monstma (1984) menyatakan 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). Johnson (2005) menyatakan 

bahwa suhu normal rumen pada kisaran 39-41 
o
C dan segera setelah makan akan 

meningkat sampai 41 
o
C terutama selama proses fermentasi terjadi dan akan 

menurun sampai di bawah normal bila ternak minum air dingin. 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).  

Suhu tubuh bagian dalam tubuh hewan dapat diukur dengan menggunakan 

termometer. Hasil yang diperoleh tidak menunjukkan  jumlah total panas yang 

diproduksi tubuh tetapi menunjukkan keseimbangan antara produksi panas dan 

pengeluaran panas tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh hewan pada umumnya 

dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Hewan yang sehat 

memiliki suhu tubuh pada pagi hari yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu 

tubuh pada siang dan sore hari. Secara fisiologis, suhu tubuh akan meningkat 

hingga 1,5 ºC pada saat setelah makan, saat partus, terpapar suhu lingkungan yang 

tinggi, dan ketika hewan banyak beraktifitas fisik maupun psikis (Kelly, 1984). 
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Panas tubuh dihasilkan dari hasil metabolisme yang  berasal dari dalam 

tubuh. Energi dari pakan akan diubah dalam bentuk panas yang akan disebarkan 

ke lingkungan dan ke seluruh permukaan tubuh. Apabila suhu lingkungan 

melebihi suhu tubuh hewan dan hewan terpapar oleh radiasi panas, maka hewan 

akan berusaha melawan panas tersebut. Begitu juga jika hewan terpapar oleh sinar 

matahari langsung atau berada di dekat dengan bendapadat yang lebih hangat 

dibandingkan dengan suhu tubuhnya. Panas tubuh akan beradaptasi menuju 

lingkungan sekitar melalui pemancaran dari permukaan tubuh menuju obyek yang 

lebih dingin (Cunningham, 2002). 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). 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 (Junus, Trisunawati, Cholis dan Indrati,  1985).  

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). 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 terbentuk dalam tubuh ternak, panas ini akan disebarkan 

ke seluruh tubuh yang penyebarannya sangat tergantung pada ternak itu sendiri 
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dan lingkungan sekitarnya (Montsma, 1984). Pelepasan panas tubuh dapat 

melalui: a) pelepasan panas secara sensibel (konduksi, konveksi dan radiasi), b) 

pelepasan panas secara insensibel (evaporasi). 

a. Pelepasan panas secara sensibel : 

Konduksi 

Panas kemungkinan dilepaskan ternak dengan cara kontak dengan 

permukaan yang lebih dingin. Perpindahan panas dengan konduksi ini tergantung 

pada suhu antara dua benda yang melakukan kontak, daerah kontak dan kapasitas 

panas serta konduktivitas bahan yang melakukan kontak (Stanier, Mount, dan 

Bligh, 1984). 

Konveksi 

Konveksi merupakan pergerakan aliran panas melalui zat cair dan gas 

(Stanier et al., 1984). Bila suhu udara meningkat maka kepadatannya akan turun 

dan udara bergerak ke atas menjauhi ternak dan membawa panas dari tubuh ternak 

(Yousef, 1985). Jumlah energi panas melalui konveksi tergantung pada luas 

permukaan tubuh ternak, perbedaan antara suhu udara di dekat ternak dan udara 

dalam ruangan serta rata-rata pergerakan udara (kecepatan angin) (Ewing et al., 

1999). 

Radiasi 

Bila suhu tubuh lebih besar dari suhu lingkungan maka akan lebih besar 

panas yang akan dipancarkan dari tubuh ke lingkungan (Sainsbury and Sainsbury, 

1982). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelepasan panas secara radiasi 

termasuk; luas permukaan, suhu kulit, suhu udara di sekitar ternak, dan 

kemampuan menyerap juga memancarkan panas dari tubuh ternak (Campbell and 

Lasley, 1975).  

b. Pelepasan panas secara insensibel (Evaporasi) 

Evaporasi merupakan salah satu perpindahan panas yang diakibatkan 

adanya perbedaan uap air (Montsma, 1984). Ewing et al. (1999) menyatakan 

bahwa air yang diuapkan oleh tubuh ternak akan menyerap panas dari udara 

sekelilingnya kemudian digantikan dengan udara yang lebih dingin sehingga 

terjadi penurunan suhu tubuh. Evaporasi dipengaruhi oleh suhu permukaan kulit, 

kelembaban udara, kecepatan respirasi dan pengeluaran keringat. 
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2.6 Heat Tolerance Coefficient (HTC) 

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). Heat and Olusanya (1985) menyatakan 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.  

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). Pada 

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).  

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 Heat 

Tolerance Coeffisient (HTC) semakin tinggi. Ternak dengan peningkatan suhu 

tubuh rendah pada hari yang panas mempunyai keseimbangan panas yang terbaik 

dan akan memberikan produksi yang terbaik pula. 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 
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dikarenakan semakin besar kenaikan suhu tubuh dan frekuensi pernafasan maka 

HTC semakin tinggi (Monstma, 1984).  

. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat yang berlokasi di desa 

Dandang Gendis kecamatan Nguling kabupaten Pasuruan mulai bulan Oktober 

sampai dengan bulan November 2012. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 10 ekor sapi Peranakan 

Ongole umur 10-16 bulan betina dengan rata-rata berat badan 110–280 kg. Pakan 

yang diberikan pada  kelompok sapi yaitu jerami padi dengan pemberian 15-25 kg 

dan konsentrat dengan Merek dagang Cargill dengan pemberian 1,5 kg/ekor/hari. 

Pemberian konsentrat dilakukan sebelum pemberian hijauan. Komposisi ransum 

pakan  dapat dilihat pada Tabel 2. Label komposisi ramsum pakan diperlihatkan 

pada Lampiran 1. 

 

      Tabel 2. Komposisi ransum pakan 

No Zat Pakan Kandungan Zat Pakan 

1 Kadar Protein 13% 

2 Kadar Lemak 7% 

3 Kadar Serat Kasar 12% 

4 Kadar NDF 35% 

5 TDN 70% 

6 Kadar Abu 12% 

7 Kadar Air 12% 

8 Kalsium 0.8-1.0% 

9 Phospor 0.6-0.8% 

      Sumber: PT. Cargill Indonesia 

 Tabel 2 menunjukkan bahwa konsentrat PT. Cargill Indonesia merupakan 

konsentrat khusus untuk penggemukan sapi potong. Kandungan protein yang 

tinggi dapat memacu pertambahan bobot badan harian ternak. 

 

3.3 Alat Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu terdiri dari atas: 

1. Thermometer  
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2. Thermohygrometer (pengukur suhu dan kelembaban lingkungan) 

3. Hand tally counter (alat hitung frekuensi pernafasan) 

4. Stopwatch (pengukur waktu) 

5. Timbangan digital dengan kapasitas 5 kg dan ketelitian 0,01 g untuk 

menimbang konsentrat yang akan diberikan. 

 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan disertai 

pengamatan secara langsung. Penelitian dilakukan selama 4 minggu. Pengamatan 

HTC dilakukan sebelum dan sesudah pemberian konsetrat, pada waktu suhu 

lingkungan yang paling tinggi. 

Variabel yang di ukur meliputi: 

1. Pengukuran suhu dan kelembaban udara setiap 1 jam selama tiga hari 

untuk menentukan suhu dan kelembaban udara pada waktu kondisi 

maksimum. 

2. Pengukuran suhu tubuh (rektal) dilakukan dengan menggunakan 

thermometer yang dimasukkan ke dalam rektum selama sekitar 1 menit. 

Pada saat pengukuran kondisi thermometer yang akan dipakai untuk 

mengukur suhu rektal harus dalam keadaan nol. Suhu tubuh diukur pada 

saat sapi tidak beraktivitas. Gambar pengukuran suhu tubuh sapi PO betina 

dara dapat dilihat pada Lampiran 6 Gambar 5. 

3. Pengamatan frekuensi pernafasan dihitung menggunakan hand tally 

counter dengan cara mengamati jumlah hembusan nafas pada sapi selama 

1 menit yang diletakkan pada bagian trachea. Gambar perhitungan 

frekuensi pernafasan sapi PO betina dara dapat dilihat pada Lampiran 6 

Gambar 6. 

4. Frekuensi pernafasan dan suhu tubuh sapi perah sebagai parameter untuk 

perhitungan Heat Tolerance Coeffcient (HTC) dengan menggunakan 

rumus Benezra (Benezra, 1954) : 

 

HTC = 
TB

38,3
+  

Fr

23
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Keterangan : 

HTC  : Heat Tolerance Coeffcient 

Tb : Rataan harian suhu tubuh sapi (
o
C) 

Fr : Rataan harian frekuensi pernafasan sapi selama 1 menit 

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

23 : Angka standar frekuensi pernafasan sapi selama 1 menit. 

 

3.5 Analisa Data 

Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif untuk mengetahui 

rata-rata nilai HTC sapi Peranakan Ongole umur 10-16 bulan. Analisis statistik 

dengan uji t berpasangan (Popham dan Kenneth A. Sirotnik, 1987).         

 

t hit   =  
D 

S / n 
  

 

 S2 =   D2 −  
( D)2

n−1
  

Keterangan : 

D = Selisih nilai dari nilai sampel  

𝐷  =  Rata rata selisih nilai dari sampel 

S = Simpangan baku 

n = Jumlah sampel 

 

 

1.1. Batasan Istilah  

a) Heat Tolerance Coefficient (HTC) adalah tingkat ketahanaan ternak 

terhadap cekaman panas yang diperoleh dengan menggunakan rumus 

HTC menurut Benezra (Benezra Coefficient).  

b) Suhu tubuh adalah suhu rektal ternak yang diperoleh dengan 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 terhitung dengan 

menggunakan hand tally counter selama satu menit untuk setiap ekor 

sapi. Satuan yang digunakan yaitu kali per menit.  
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d) Suhu udara merupakan suhu lingkungan sekitar kandang yang diukur 

setiap minggu dengan menggunakan thermometer. 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 Gambaran Umum Keadaan Peternakan 

 Lokasi penelitian di desa Dandang Gendis kecamatan Nguling kabupaten 

Pasuruan. Kecamatan Nguling terletak di bagian timur kabupaten Pasuruan 

merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 2-8 m dpl, kisaran 

suhu harian di kecamatan Nguling 24-32 
o
C dengan rata-rata 31

o
C kelembaban 

56% bercurah hujan rata-rata 2.151 mm/tahun (Anonymous, 2010). Hasil 

pengamatan rataan suhu dan kelembaban udara pada saat penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 3.  

Tabel 3. Rataan Suhu dan Kelembaban Udara pada Awal Penelitian 

Pukul 

(WIB) 

Rataan Pukul 

(WIB) 

Rataan 

Suhu 

(
o
C) 

Kelembaban 

(%) 

 Suhu 

(
o
C) 

Kelembaban 

(%) 

0:00 28,67 69,00 12:00 38,33 38,33 

1:00 28,00 74,67 13:00 38,67 38,00 

2:00 28,33 70,67 14:00 38,00 40,00 

3:00 27,67 73,67 15:00 35,33 43,67 

4:00 27,00 72,67 16:00 34,67 50,67 

5:00 28,00 73,33 17:00 32,67 56,67 

6:00 28,67 73,00 18:00 30,00 60,67 

7:00 30,67 59,00 19:00 31,33 64,67 

8:00 33,00 50,67 20:00 30,67 65,67 

9:00 35,33 43,33 21:00 29,67 63,00 

10:00 36,33 44,33 22:00 30,33 59,33 

11:00 36,33 42,00 23:00 29,67 61,00 

Rata rata 31,97 57,83 

 Keterangan: WIB adalah Waktu Indonesia Barat 

Tabel 3 memperlihatkan rataan suhu dan kelembaban udara yang 

dilakukan pada awal penelitian setiap 1 jam sekali selama 3 hari, hal ini dilakukan 

untuk menentukan suhu dan kelembaban udara pada waktu kondisi maksimum, 

sebelum dilakukan pengamatan Heat Tolerance Coefficient (HTC). Hasil 

pengukuran rataan suhu maksimum dan kelembaban udara minimum terjadi pada 

pukul 12.00-13.00 WIB siang hari (38,67 °C dan 38%), Hasil pengukuran suhu 
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dan kelembaban dapat dilihat pada Lampiran 2. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ma’sum dan Mariyono (1992) bahwa suhu tertinggi dan kelembaban terendah 

dicapai sekitar pukul 12.00 dan terendah sekitar 04.00.  

Rataan suhu dan kelembaban udara di kecamatan Nguling selama 

penelitian, rataan suhu maksimum sebesar 38,67 °C dan kelembaban udara 

sebesar 38%. Rataan suhu dan kelembaban udara tersebut menyebabkan cekaman 

panas pada sapi PO betina dara hal itu disebabkan tingginya suhu dan kelembaban 

lingkungan. Di nyatakan oleh Webster dan Wilson (1980) Sapi potong 

membutuhkan comfort zone (CZ), yaitu temperatur lingkungan yang nyaman 

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, sedang untuk sapi daerah sedang adalah 13–25

 o
C (Yousef, 1984). 

Kurihara dan Shioya (2003) menyatakan bahwa Pada suhu lingkungan 28 
o
C 

dengan kelembaban 40-80% 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. Untuk 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, struktual atau behavioral 

yang mendukung daya tahan hidup ternak maupun proses reproduksinya pada 

suatu lingkungan. (Anonymous, 2010).  

 

4.2 Respon Pemberian Konsentrat terhadap Frekuensi Pernafasan 

Penghitungan frekuensi nafas pada sapi dilakukan dengan cara 

menghitung hembusan nafas selama 1 menit dengan hand tally counter . Hasil 

pengamatan frekuensi pernafasan sapi PO betina dara sebelum dan sesudah 

pemberian konsentrat dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Frekuensi Pernafasan Sapi PO Betina Dara 

Nomor sapi PO Frekuensi Pernafasan Tempat  

Sebelum Sesudah pengukuran 

P1 27 29 Kandang 

P2 28 28 Berteduh 

P3 27 28 Kandang 

P4 26 26 Kandang 

P5 27 28 Kandang 

P6 27 27 Kandang 

P7 28 28 Berteduh 

P8 27 27 Kandang 

P9 29 29 Kandang 

P10 28 29 Kandang 

Rata-rata 27,4 27,9  

Standar Deviasi ± 0,843 ± 0,994  

 

Tabel 4 memperlihatkan frekuensi pernafasan sapi PO betina dara sebelum 

pemberian konsentrat adalah 26-29 kali/menit, dan frekuensi pernafasan sesudah 

pemberian konsentrat adalah 26-29 kali/menit. Pada comfort zone yang ideal, 

Swenson (1977) menyatakan bahwa frekuensi respirasi yang normal pada sapi 

potong adalah sekitar 20 kali/menit, sedangkan frekuensi denyut nadinya sekitar 

70 kali/menit.  Respirasi normal pada sapi dewasa adalah 15-35 kali per menit dan 

20-40 kali pada pedet (Jackson and Cockroft 2002). Ma’sum dan Mariyono 

(1992) bahwa salah satu cara untuk mempertahankan panas tubuh pada saat suhu 

udara dalam kandang yang tinggi adalah dengan cara meningkatkan frekuensi 

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).  Frekuensi pernafasan merupakan upaya 

ternak untuk mengurangi panas tubuh yang disebabkan oleh lingkungan.     

Kondisi fisiologis sapi PO betina dara sebelum dan sesudah pemberian 

konsentrat pada suhu maksimum yang berteduh dan yang didalam kandang dapat 

dilihat pada Tabel 4. Frekuensi pernafasan sapi PO betina dara yang berteduh dan 

didalam kandang adalah sama tetapi sama-sama lebih tinggi dari frekuensi 

normal, yaitu 20 kali/menit (Frandson, 1992). Hal ini menunjukkan bahwa 

keadaan lingkungan di luar maupun dalam kandang bukan merupakan zona 

nyaman bagi sapi. Esmay dan Dixon (1986) menyatakan bahwa, zona temperatur 
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yang nyaman ditandai dengan: 1) Pembuluh darah di kulit tidak membesar 

maupun mengkerut; 2) Penguapan air dari kulit dan saluran pernafasan berada 

pada suatu level minimum; 3) Rambut/bulu tidak berdiri; dan 4) Respon tingkah 

laku terhadap panas/dingin tidak terlihat nyata. Lebih lanjut Esmay dan Dixon 

(1986) menyatakan bahwa, ternak akan melakukan respon fisiologis terhadap 

lingkungan eksternal untuk mempertahankan temperatur tubuhnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan frekuensi pernafasan sapi PO 

betina dara sebelum pemberian konsetrat yang terjadi pada siang hari (27,4 

kali/menit), sedangkan rataan frekuensi pernafasan sapi PO betina dara sesudah 

pemberian konsetrat yang terjadi pada siang hari (27,9 kali/menit). Hasil analisis 

menggunakan uji t berpasangan diperlihatkan pada Lampiran 3. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa frekuensi pernafasan sapi PO betina dara sebelum dan 

sesudah pemberian konsetrat pada saat pengukuran suhu maksimum adalah sama. 

Frekuensi pernafasan merupakan upaya ternak untuk mengurangi panas tubuh 

yang disebabkan oleh lingkungan. Hernawan (2007) menyatakan bahwa 

penambahan konsentrat tidak mempengaruhi pernafasan untuk sapi yang 

mendapatkan pakan konsentrat dibandingkan dengan sapi yang tidak 

mendapatkan konsentrat atau kontrol. Mariyono dkk. (1993) menyatakan bahwa 

suhu dan kelembaban udara yang tinggi 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). Purwanto (2004) menyatakan 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 persatuan luas permukaan tubuh. Demikian juga 

dengan naiknya frekuensi nafas akan meningkatkan jumlah panas persatuan waktu 

yang dilepaskan melalui saluran pernafasan.  
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4.3 Respon Pemberian Konsentrat terhadap Suhu Tubuh  

Hasil pengamatan suhu tubuh sapi PO betina dara sebelum dan sesudah 

pemberian konsentrat dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Suhu Tubuh Sapi PO Betina Dara 

Nomor sapi PO Suhu tubuh (
0
C) Tempat 

Sebelum Sesudah Pengukuran 

P1 38,7 38,9 Kandang 

P2 38,6 38,9 Berteduh 

P3 38,4 38,8 Kandang 

P4 38 38,6 Kandang 

P5 38,4 38,9 Kandang 

P6 38,5 38,8 Kandang 

P7 38,8 38,9 Berteduh 

P8 38,7 38,6 Kandang 

P9 38,8 38,9 Kandang 

P10 38,6 38,8 Kandang 

Rata-rata 38,5 38,8  

Standar Deviasi  ± 0,242 ± 0,120  

 

Tabel 5 memperlihatkan bahwa suhu tubuh sapi PO betina dara sebelum 

maupun sesudah pemberian konsetrat berkisar pada angka 38-39 
o
C. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Wiliamson and Payne (1993) menyatakan bahwa kisaran normal 

pada jenis ternak mamalia adalah 37-39 
o
C. Ternak harus mengadakan 

penyesuaian secara fisiologis agar suhu tubuh tetap konstan antara 38-39 
o
C. Hal 

ini agar dapat mempertahankan kisaran suhu tubuhnya, ternak memerlukan 

keseimbangan antara produksi panas dengan keseimbangan panas yang dilepaskan 

tubuhnya (Purwanto, 2004).  

Kondisi fisiologis sapi PO betina dara sebelum dan sesudah pemberian 

konsentrat pada suhu maksimum yang berteduh dan yang didalam kandang dapat 

dilihat pada Tabel 5. Suhu tubuh sapi PO betina dara sebelum dan sesudah 

pemberian konsentrat yaitu 38,6 
0
C dan 38,9 

0
C untuk sapi yang berteduh  dan 

38,8 dan 38,9 
0
C untuk sapi yang didalam kandang. Temperatur keduanya masih 

berada dalam kisaran temperatur normal, yaitu 38–39 
0
C (Anonymus, 1991). Hal 

ini menunjukkan bahwa temperatur udara di luar maupun di dalam kandang pada 

suhu maksimum masih berada dalam zona termonetral. Esmay dan Dixon (1986) 

menyatakan bahwa, pada peningkatan temperatur lingkungan yang lebih tinggi 

lagi melebihi zona termonetral, proses homeotermal mulai gagal dan pada tingkat 
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selanjutnya merupakan suhu ambang batas yang tidak dapat kembali lagi, yaitu 

pada saat panas lingkungan yang melingkupi ternak telah meng-habiskan tenaga 

sehingga suhu tubuh mulai naik. 

Hasil penelitian suhu tubuh sapi PO betina dara sebelum dan sesudah 

pemberian konsentrat menunjukan bahwa rataan suhu tubuh maksimum terjadi 

pada siang hari (38,5 °C dan 38,8 °C). Hasil analisis menggunakan uji t 

berpasangan diperlihatkan pada  Lampiran 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

suhu tubuh sapi PO betina dara sesudah pemberian konsetrat pada suhu 

lingkungan maksimum lebih tinggi dibanding dengan suhu tubuh sapi PO betina 

dara sebelum pemberian konsentrat. 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 stress. Kondisi tersebut menyebabkan ternak akan selalu 

berupaya mempertahankan temperatur tubuhnya pada kisaran yang normal, 

dengan cara melakukan mekanisme termoregulasi (Frandson, 1992). Apabila 

mekanisme tersebut gagal, maka akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi 

pakan, sehingga ternak tidak dapat berproduksi secara maksimal karena kondisi 

fisiologisnya tidak bekerja secara normal. Seekor ternak dapat berproduksi secara 

maksimal jika kondisi fisiologisnya dalam keadaan baik, artinya organ-organ 

tubuh bekerja secara normal. Subroto (2003) menyatakan bahwa suhu tubuh yang 

normal pada sapi sekitar 37,9-39,0 °C, sapi muda sekitar 38,1-39,5 °C. 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). 

Monstma (1984) menyatakan bahwa suhu tubuh mamalia biasanya 

mengalami fluktuasi harian yaitu sekitar 1-2 °C, mencapai minimum di pagi hari 
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dan maksimum pada siang hari. 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. 

 

4.4 Respon Pemberian Konsentrat terhadap Heat Tolerance Coefficient 

(HTC) pada Sapi Peranakan Ongole Betina Dara 

 

Nilai HTC (Heat Tolerance Coefficient) merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui suatu ternak dalam kondisi tercekam atau tidak. Parameter yang dapat 

diamati untuk menghitung nilai HTC adalah frekuensi pernafasan dan suhu tubuh 

ternak tersebut. 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. Hasil pengamatan HTC sapi PO 

betina dara sebelum dan sesudah pemberian konsentrat dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Nilai HTC Sapi PO Betina Dara 

Nomor sapi PO HTC 

Sebelum Sesudah 

P1 2,18 2,28 

P2 2,23 2,23 

P3 2,18 2,23 

P4 2,12 2,14 

P5 2,18 2,23 

P6 2,18 2,19 

P8 2,23 2,23 

P7 2,18 2,18 

P9 2,27 2,28 

P10 2,23 2,27 

Rata-rata 2,20 2,23 

Standar Deviasi ± 0,042 ± 0,046 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa rataan HTC sapi PO betina dara sebelum dan 

sesudah pemberian konsentrat maksimum terjadi pada siang hari (2,20 dan 2,23). 

Homeostasis sebagai pengatur lingkungan dalam tubuh sehingga tetap stabil 
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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 and Olusanya, 1985). 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 (Putra, 1994). Respon ternak 

terhadap kondisi lingkungan berbeda-beda.  

Hasil analisis menggunakan uji t berpasangan HTC sapi PO betina 

sebelum dan sesudah pemberian konsentrat dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa nilai HTC sapi PO betina dara sebelum dan sesudah 

pemberian konsentrat pada saat suhu maksimum adalah sama. HTC maksimum 

sapi PO betina dara sebelum dan sesudah pemberian konsentrat yang terjadi pada 

siang hari (2.20 dan 2,23). 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 Heat Tolerance Coefficient (HTC) semakin tinggi. 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). heat stress pada ternak mengakibatkan 

temak mengalami gangguan fungsi fisiologi dan penurunan imunitas (Mader, 

Davis, and Brown-Brandl, 2006). 

Suhu lingkungan dapat secara langsung berpengaruh pada tubuh  sapi, 

suhu yang tinggi (panas) dapat menyebabkan cekaman panas yang kuat pada sapi 

dan akhirnya sapi menjadi stres, mengurangi aktifitas merumput (makan). Supaya 

ternak dapat hidup nyaman dan proses fisiologi dapat berfungsi normal, 

dibutuhkan temperatur  lingkungan yang sesuai, umumnya sapi membutuhkan 

temperatur nyaman 13–18 
o
C (Chantalakhana dan Skunmun, 2002). Muthalib 

(2002), suhu lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh ternak, kegiatan 
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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.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian 

konsentrat dapat mempengaruhi suhu tubuh sapi Peranakan Ongole betina dara 

dengan rata-rata suhu 38,55 
0
C dan 38.81 

0
C. Respon konsentrat terhadap nilai 

HTC tidak mempengaruhi sapi Peranakan Ongole betina dara yang dipelihara di 

dataran rendah dikarenakan sapi Peranakan Ongole sudah beradaptasi dengan 

lingkungannya.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk mendapatkan nilai HTC 

yang normal perlu dilakukan manipulasi lingkungan dan perbaikan kualitas pakan 

agar ternak tidak mengalami cekaman panas yang cukup tinggi sehingga 

produktifitas ternak dapat ditingkatkan. 
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Lampiran 1.  Komposisi Konsetrat dengan Merk Dagang Cargill 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 
 

Lampiran 2. Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembaban  

 

Pukul 

Hari ke 
Rataan 

1 2 3 

Suhu (
o
C) rh(%) Suhu (

o
C) rh (%) Suhu (

o
C) rh (%) Suhu (

o
C) rh (%) 

0:00 29 68 28 67 29 72 28,67 69,00 

1:00 28 72 28 77 28 75 28,00 74,67 

2:00 28 68 29 72 28 72 28,33 70,67 

3:00 27 71 28 76 28 74 27,67 73,67 

4:00 27 72 27 74 27 72 27,00 72,67 

5:00 28 72 29 75 27 73 28,00 73,33 

6:00 29 72 29 74 28 73 28,67 73,00 

7:00 31 56 30 58 31 63 30,67 59,00 

8:00 33 48 33 54 33 50 33,00 50,67 

9:00 35 40 36 44 35 46 35,33 43,33 

10:00 37 45 37 45 35 43 36,33 44,33 

11:00 36 40 36 42 37 44 36,33 42,00 

12:00 38 38 39 39 38 38 38,33 38,33 

13:00 39 38 39 38 38 38 38,67 38,00 

14:00 37 40 38 41 39 39 38,00 40,00 

15:00 35 45 35 44 36 42 35,33 43,67 

16:00 34 50 35 52 35 50 34,67 50,67 

17:00 32 57 33 57 33 56 32,67 56,67 

18:00 30 60 30 62 30 60 30,00 60,67 

19:00 31 64 31 66 32 64 31,33 64,67 

20:00 31 66 30 66 31 65 30,67 65,67 

21:00 30 62 29 65 30 62 29,67 63,00 

22:00 31 58 30 60 30 60 30,33 59,33 

23:00 30 61 30 62 29 60 29,67 61,00 

Rata rata 31,92 56,79 32,04 58,75 31,96 57,96 31,97 57,83 

Keterangan: rh= Kelembaban 

 

 



36 
 

Lampiran 3. Analisa Ragam Frekuensi Pernafasan 

Hasil pengamatan sebelum dan sesudah pembarian konsentrat 

Nomor P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Sebelum 27 28 27 26 27 27 28 27 29 28 

Sesudah 29 28 28 26 28 27 28 27 29 29 

D 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

 

Keterangan : 
 𝐷 = Jumlah selisih nilai sebelum dan sesudah 

𝐷   = Rataan jumlah selisih nilai sebelum dan sesudah 

D
2 

= Jumlah selisih kuadrat 

S
2  

= Simpangan baku kuadrat 

S  = Simpangan baku 

 

 𝐷 = 5 

  𝐷    =  
 𝐷

𝑛
=

5

10
= 0,5 

𝐷2 = 22 + 02 + 12 + 02 + 12 + 02 + 02 + 02 +  02 + 12  

         = 7  

𝑆2 =  𝐷2 −  
( 𝐷)2

𝑛 − 1
= 7−  

(5)2

10 − 1
= 4,22 

𝑆 =   4.22  = 2,05 

𝑡ℎ𝑖𝑡 =   
𝐷 

𝑆 / 𝑛
 =  

0,5

2,05/ 10 
= 0,77 

 

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

t hitung < t tabel  H0 diterima 

 

thitung < ttabel  Maka H0 diterima H1 ditolak, atau tidak terdapat pengaruh nyata 

antara frekuensi pernafasan dengan pemberian konsentrat (P>0.05).  
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Lampiran 4. Analisa Ragam Suhu Tubuh 

Hasil pengamatan sebelum dan sesudah pembarian konsentrat 

Nomor P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Sebelum 38,7 38,6 38,4 38 38,4 38,5 38,8 38,7 38,8 38,6 

Sesudah 38,9 38,9 38,8 38,6 38,9 38,8 38,9 38,6 38,9 38,8 

D 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 

 

Keterangan : 
 𝐷 = Jumlah selisih nilai sebelum dan sesudah 

𝐷   = Rataan jumlah selisih nilai sebelum dan sesudah 

D
2 

= Jumlah selisih kuadrat 

S
2  

= Simpangan baku kuadrat 

S  = Simpangan baku 

 

 𝐷 = 2,8 

  𝐷    =  
 𝐷

𝑛
=

2,8

10
= 0,28 

𝐷2 = 0,22 + 0,32 + 0,42 + 0,62 + 0,52 + 0,32 + 0,12 + 0,12 + 0,12 + 0,22  

         = 1,06 

𝑆2 =  𝐷2 −  
( 𝐷)2

𝑛 − 1
= 1,06−  

(2,8)2

10 − 1
= 0,19 

𝑆 =   0,19  = 0,43 

𝑡ℎ𝑖𝑡 =   
𝐷 

𝑆 / 𝑛
 =  

0,28

0,43/ 10 
= 2 

 

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

t hitung > t tabel  H0 ditolak 

 

thitung > ttabel  Maka H0 ditolak H1 diterima, atau terdapat pengaruh nyata antara 

suhu tubuh dengan pemberian konsentrat (P<0,05). 
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Lampiran 5. Analisa Ragam HTC 

Hasil pengamatan sebelum dan sesudah pembarian konsentrat 

Nomor P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Sebelum 2,18 2,23 2,18 2,12 2,18 2,18 2,23 2,18 2,27 2,23 

Sesudah 2,28 2,23 2,23 2,14 2,23 2,19 2,23 2,18 2,28 2,27 

D 0,09 0,01 0,05 0,02 0,05 0,01 0 0 0,01 0,04 

 

Keterangan : 
 𝐷 = Jumlah selisih nilai sebelum dan sesudah 

𝐷   = Rataan jumlah selisih nilai sebelum dan sesudah 

D
2 

= Jumlah selisih kuadrat 

S
2  

= Simpangan baku kuadrat 

S  = Simpangan baku 

 

 𝐷 = 0,28 

  𝐷    =  
 𝐷

𝑛
=

0,28

10
= 0,03 

𝐷2 = 0,092 + 0,012 + 0,052 + 0,022 + 0,052 + 0,012 + 02 + 02 + 0,012 + 0,042  

         = 0,02 

𝑆2 =  𝐷2 −  
( 𝐷)2

𝑛 − 1
= 0,02−  

(0,28)2

10 − 1
= 0,01 

𝑆 =   0,01  = 0,1 

𝑡ℎ𝑖𝑡 =   
𝐷 

𝑆 / 𝑛
 =  

0,03

0,1/ 10 
= 1 

 

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

t hitung > t tabel  H0 ditolak 

 

thitung > ttabel  Maka H0 diterima H1 ditolak, atau tidak terdapat pengaruh nyata 

antara HTC dengan pemberian konsentrat (P<0,05). 
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Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan 

 
 

 
Gambar 5. Pengukuran Suhu Tubuh Sapi PO Betina Dara dengan Memasukkan 

Termometer kedalam Rektal. 

 

 
Gambar 6. Perhitungan Pernafasan Sapi PO betina Dara dengan Menghitung            

Jumlah Hembusan Nafas. 
 

 

 
 


