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THE VALUE OF HTC (Heat Tolerance Coefficient)  

CROSSBREDETTAWA  LACTATION IN HIGH LAND 

AREA 

Yudianto 
1)

, Hary Nugroho
2)

, and Achadiah Rachmawati
2) 

ABSTRACT 

This research was conducted in Bumiaji Batu, Batu 

Regency from December to February, 2014. The aimed of this 

research to know the response received by crossbred Ettawa. The 

material used was 20 crossbred Ettawa 4–9 month of lactation. 

The research method was experiment with direct observation. 

Research was done for 6 weeks. HTC observation were conducted 

before and after concentrate feeding at the highest ambient 

temperature. Concentrates feeding to crossbred Ettawa lactation 

did not affected to HTC value. It can be concluded that the 

feeding of concentrates to crossbred Ettawa in highland area  has 

been not effected to HTC value. 

      Key words: Ettawa Crossbred, HTC value, Respiratory rate, 

Body Temperature, High Land Area 
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NILAI HTC (Heat Tolerance Coefficient) PADA 

KAMBING PERANAKAN ETTAWA LAKTASI DI 

DAERAH DATARAN TINGGI 

Yudianto, Hary Nugroho dan Achadiah Rachmawati 

RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan diAgus Farmyang berlokasi di 

Jl. Imam Bonjol No. 100 Dusun Beru, Desa Bumiaji, Kecamatan 

Bumiaji, Kabupaten Batu mulai bulan Desember sampai dengan 

Februari 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon cekaman 

panas Kambing Peranakan Ettawa (PE) laktasi yang dipelihara di 

dataran tinggi dengan pembrian pakan tambahan berupa 

konsentrat. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah kambing 

PE laktasi sebanyak 20 ekor dengan bulan laktasi 4–9 bulan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan 

disertai pengamatan secara langsung. Pengamatan HTC dilakukan 

sebelum dan sesudah diberi konsentrat pada waktu yang sudah 

ditentukan pagi sebelum dan sesudah yaitu pukul 06.00 dan 10.00 

WIB, pengukuran siang dilakukan sebelum dan sesudah yaitu 

pukul 14.00 dan 17.00 WIB. Nilai HTC dihitung dengan 

menggunakan rumus Benzera Indeks. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

frekuensi pernapasan pada kambing PE laktasi sebelum dan 

sesudah diberi konsentrat masing-masing sebesar yaitu 

32,33±0.58 kali/menit dan 34,03±0,51 kali/menit. Rata-rata suhu 

tubuhsebelum dan sesudah diberikan konsentrat 38,51±0,08C dan 

38,73±0,08C. Rata-rata nilai HTC pada kambing PE laktasi 

sebelum dan sesudah diberi konsentrat yaitu 1.95±0,02 dan 

2,03±0,02. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian 

konsentrat sebelum dan sesudah tidak berpengaruh terhadap suhu 

tubuh, frekuensi pernafasan dan HTC(P>0,05).  



vi 
 

Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pemberian 

pakan tambahan berupa konsentrat pada kambing PE laktasi dan 

suhu lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai HTC. Oleh 

karena itu, disarankan untuk melakukanperbaikan manajemen 

pemeliharaan ternak sehingga  dapat meningkatkan produktifitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Kambing mempunyai peran yang sangat strategis 

bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat 

pedesaan. Hampir 99% populasi ternak ruminansia kecil 

di Indonesia dipelihara oleh petani di pedesaan (Sodik 

dan Abidin, 2002). Dilihat dari prospek pengembangan 

ke depan, maka kambing sangat menjanjikan mengingat 

susu kambing baik untuk menjaga kesehatan. Kambing 

PE laktasi menjadi salah satu jenis kambing yang 

menjanjikan dipelihara di Indonesia yang mempunyai 

sifat dwiguna sebagai penghasil susu dan daging serta 

berfungsi dalam penyediaan bibit. Prospek pemeliharaan 

kambing PE laktasi di Indonesia masih sangat tinggi 

dilihat dari kebutuhan konsumsi daging dan susu dari 

tahun ketahun semakin bertambah sejalan dengan 

meningkatnya jumlah penduduk dan membaiknya 

pendapatan rata-rata masyarakat. Berdasarkan data 

statistik, kebutuhan konsumsi daging kambing 2012 

sebesar 77, 722 ton dan hanya terpenuhi sebesar 74,096 
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ton pada tahun 2011 (Kementerian Pertanian, 2011). 

Sedangkan kebutuhan susu kambing PE   di Indonesia 

sebesar 1,5 miliar liter per tahun dan yang bisa dipenuhi 

hanya 37% (Setiawan, 2008). Keunggulan kambing PE 

sudah banyak dilaporkan, diantaranya beradaptasi baik 

dengan lingkungan, termasuk kambing tipe dwiguna dan 

memiliki indeks reproduksi yang cukup baik yaitu 1,65 

anak/induk/tahun (Sodiq dan Abidin, 2002). 

 Penampilan produktifitas kambing PE merupakan 

hasil interaksi antara faktor genetik dengan lingkungan. 

Faktor genetik merupakan faktor yang menentukan 

kemampuan produksi, sedangkan faktor lingkungan 

merupakan faktor pendukung agar ternak mampu 

berproduksi optimal sesuai dengan kemampuannya. 

Faktor lingkungan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

faktor lingkungan yang dapat dikendalikan, seperti 

kualitas pakan dan manajemen pemeliharaan serta faktor 

lingkungan yang tidak dapat dikendalikan sperti 

keadaaan suhu lingkungan (iklim dan cuaca), intensitas 

radiasi matahari, kelembaban dan lamanya penyinaran 

sinar matahari (Brown-Brandl, Eigenberg, Nienaber and 

Hahn, 2005). Komponen yang paling nyata pengaruhnya 
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terhadap kambing PE adalah suhu udara yang selalu 

berkaitan erat dengan kelembaban sehingga berada pada 

lingkungan yang nyaman (comfort zone). Thermoneutral 

zone dibatasi oleh low critical temperature (-10
o
C) dan 

upper critical temperature (26
o
C) (Maupa, 2010). Iklim 

makro dan mikro dapat berpengaruh langsung terhadap 

penampilan produktifitas ternak. Iklim mikro merupakan 

keadaan disekitar tempat hidup ternak. Sedangkan iklim 

makro adalah kombinasi berbagai unsur lingkungan fisik 

yang terdapat diudara bebas (Purwanto, Harada dan 

Yamamoto, 1996).   

 Kambing PE yang bunting dan laktasi mengalami 

cekaman dari dalam tubuh. Cekaman pada kambing PE 

pada saat bunting karena adanya fetus pada induk 

tersebut. Cekaman tersebut menyebabkan induk bunting 

mengalami peningkatan kebutuhan pakan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan produksi dan 

kebutuhan fetus. Begitu pula pada induk kambing PE 

yang sedang laktasi juga mengalami cekaman, induk 

tersebut harus memproduksi susu yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan anaknya. Hal ini yang 

menyebabkan peningkatan kebutuhan pakan untuk 
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memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan produksi susu 

dan untuk anaknya (Atabany, 2001). Karana, Busonodan 

Setyowati (2012) menyatakan nilai HTC pada kambing 

PElaktasi yang dipelihara didaerah dataran rendah lebih 

baik dibandingkan dengan kambing PE dara dan kambing 

bunting hal ini dikeranakan tingkat ketahahan kambing 

PE laktasi terhadap panas lebih baik dibandingkan 

kambing PE dara dan bunting. 

 Agus Farm merupakan peternakan kambing PE 

milik rakyat yang terletak di Bumaji Batu yang berdiri 

awal tahun 2013. Peluang pengembangan usaha 

kambing perah Peranakan Ettawa (PE) cukup besar 

dilakukan di Kota Batu karena kesesuaian iklim 

terhadap  ternak yaitu suhu rata-rata Kota Batu 2l,5°C 

dengan suhu tertinggi 27,2°C dan terendah 14,9°C dan 

rata-rata kelembaban udara 86%, selain faktor iklim 

yang baik sumberdaya alam juga melimpah sebagai 

sumber pakan (Pemerintah kota Batu, 2011).  Kisaran 

suhu dan kelembaban udara pada lokasi tersebut sedikit 

diatas suhu dan kelembaban optimal untuk kelangsungan 

hidup kambing PE yang memungkinkan ternak 

mengalami cekaman. Cekaman pada ternak dapat 
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menyebabkan ternak mengalami penurunan konsumsi 

pakan sehingga memerlukan peningkatan jumlah pakan. 

Sindoeredjo (1996) menyatakan ternak mamalia dapat 

hidup optimal pada suhu 22-27
o
C dan kelembaban udara 

untuk ternak dapat hidup optimal di atas 60%. Walaupun 

kambing lebih toleran terhadap suhu udara yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan sapi perah dan domba, 

bukanlah berarti kambing tahan terhadap suhu udara 

tinggi.  Suhu udara dalam kandang yang tinggi 

cenderung menurunkan nafsu makan dan produktifitas, 

hal ini terjadi pada kambing perah maupun ternak 

lainnya. Oleh karena konsumsi pakan berkorelasi positif 

dengan produksi panas dalam tubuh, maka naiknya suhu 

udara dalam kandang berakibat menurunnya konsumsi 

pakan, sehingga produksi panas dalam tubuh menjadi 

berkurang.  

 Heat Tolerance Coeffisient (HTC) merupakan 

perhitungan yang dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat pengaruh suhu dan lingkungan terhadap ternak. 

Pengaruh kondisi lingkungan pada lokasi yang sama 

terhadap kondisi fisiologis kambing PE laktasi dapat 

diketahui dengan melihat nilai HTC pada kambing. 
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Untuk itu perlu dilakukan pengamatan terhadap nilai 

HTC pada kambing PE laktasi sehingga dapat diketahui 

toleransi panas yang terjadi. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

   Kambing PE merupakan ternak yang mudah 

beradaptasi didataran tinggi, terutama kambing PE 

laktasi. Kambing PE laktasi yang dipelihara pada 

dataran tinggi akan menunjukkan respon yang berbeda 

apabila diberi pakan dengan nutrisi rendah. Pemberian 

pakan tambahan berupa konsentrat yang berkualitas dan 

sesuai dengan status fisiologi atau reproduksi diharapkan 

dapat mencegah terjadinya cekaman dingin (cold shock) 

yang dapat mempengaruhi produktifitas ternak. Daya 

adaptasi ternak dinilai dengan HTC. Nilai HTC kambing 

PE sebelum dan sesudah diberi pakan tambahan berbeda 

akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh ternak. 

Penelitian tentang nilai HTC pada kambing PE laktasi 

sebelum dan sesudah diberi konsentrat di dataran tinggi 

perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya cekaman 

dingin guna menentukan sistem pemeliharaan yang 

sesuai.  
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1.3   Tujuan Penelitian 

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon 

kambing PE laktasi yang dipelihara di dataran tinggi 

melalui pengukuran HTC. 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

    Manfaat penelitian sebagai bahan informasi dan 

diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman 

pemeliharaan kambing PE laktasi di dataran tinggi 

terkait pemberian pakan konsentrat, sehingga dapat 

diketahui daya adaptasi dan sistem pemeliharaan yang 

sesuai. 

 

1.5    Kerangka Pikir 

    Kambing PE laktasi merupakan ternak yang 

mudah beradaptasi dengan lingkungan. Produktifitas 

kambing dipengaruhi oleh dua faktor dominan, yaitu 

genetik dan lingkungan. Genetik memberikan kontribusi 

terhadap produktifitas berkisar 30% sedangkan 

lingkungan memberikan kontribusi berkisar 70%. Faktor 

genetik meliputi bangsa, jenis kelamin, bobot lahir, 

bobot sapih, dan umur pubertas.  Faktor lingkungan 
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dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan 

yang dapat dikendalikan, seperti kualitas pakan dan 

manajemen pemeliharaan serta faktor lingkungan yang 

tidak dapat dikendalikan seperti keadaaan suhu 

lingkungan (iklim dan cuaca), intensitas radiasi 

matahari, kelembaban dan lamanya penyinaran sinar 

matahari (Brown-Branl dkk, 2005). 

 Pemberian pakan tambahan berupa konsentrat dapat 

meningkatkan metabolisme di dalam tubuh ternak 

sehingga diharapkan mampu menurunkan cekaman 

dapat meningkatkan produktifitas ternak secara 

maksimal. Pengaruh kondisi lingkungan terhadap 

kondisi fisiologis kambing PE laktasi dapat diketahui 

dengan melihat nilai HTC pada Kambing.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir 
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1.6    Hipotesis 

    Pemberian pakan konsentrat dan ketinggian tempat 

mempengaruhi suhu tubuh, frekusensi pernafasan 

terhadap nilai HTC. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Kambing PE merupakan kambing hasil persilangan 

antara kambing Ettawa (asal India) dengan kambing 

Kacang. Kambing PE tersebar hampir di seluruh 

Indonesia. Penampilannya mirip dengan kambing 

Ettawa, tetapi tubuhnya lebih kecil. Kambing PE 

merupakan kambing tipe dwiguna, yaitu penghasil 

daging dan susu (Kambing perah). Peranakan Kambing 

Ettawa yang penampilannya mirip kambing Kacang 

disebut kambing Bligon atau Jawa randu merupakan tipe 

pedaging. Ciri-ciri kambing PE adalah (1) telinga 

panjang dan terkulai dan panjang telinga 18–30 cm, (2) 

Warna bulu bervariasi dari coklat muda sampai hitam, 

(3) Bulu kambing PE jantan bagian atas leher dan 

pundak lebih tebal dan agak panjang, (4) Bulu kambing 

PE pada bagian paha panjang, (5) Berat badan kambing 

PE jantan dewasa 40 kg dan betina 35 kg, tinggi pundak 

76-100 cm. Taksonomi kambing PE menurut adalah 
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sebagai berikut (Pamungkas, Doloksaribu dan Sihite, 

2009). 

Kingdom : Animalia  

Filum          : Chordata 

Kelas           : Mammalia 

Ordo  : unggulata  

Sub Ordo  : Artiodactyla 

Famili  : Bovidae 

Sub Family : Capriae 

Subfamili : Caprinae 

Genus  : Capra 

Species : capra hircus  

Kambing PE secara fisiologis memiliki sifat yang 

sama dengan kambing potong atau pedaging, yaitu lama 

kebuntingan, siklus birahi, prinsip-prinsip reproduksi 

fungsi bagian saluran cerna serta kebutuhan dan 

pemanfaatan nutrient (Maupa, 2004). Widjoseno (2009) 

menambahkan bahwa kambing PE adalah (a) Telinga 

panjang dan terkulai sampai dengan 18-30 cm, (b) 

Warna bulu bervariasi dari coklat sampai hitam, (c) Bulu 

kambing PE jantan bagian atas leher, pundak lebih tebal 

dan agak panjang, sedangkan kambing betina bulu 
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panjang nya hanya terdapat pada bagian paha, (d) Bobot 

badan jantan dewasa 40 kg dan betina 35 kg. 

Produktifitas biologis kambing cukup tinggi sekitar 8-

28% dan lebih tinggi darisapi. Jumlah anak perkelahiran 

bervariasi satu sampai tiga ekor dan dalam dua tahun 

dapat menghasilkan 6-9 ekor anak dengan tingkat 

produksi susu yang melebihi dari kebutuhan untuk 

anaknya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai produk 

komersial dan tidak mengganggu proses reproduksinya 

(Atabany, 2001). 

 

2.2 Kambing Peranakan Ettawa Laktasi 

 Masa laktasi adalah masa kambing perah mampu 

menghasilkan susu secara terus menerus. Kambing 

sudah menghasilkan cairan yang disebut kolustrum dari 

ambingnya. Setelah melahirkan kolustrum dapat keluar 

dengan cara dihisap anak kambing atau diperah. 

Kolustrum sebaiknya dikeluarkan dari kambing dengan 

cara diperah dan diberikan kepada anak kambing 

dengan menggunakam kambing buatan berupa botol 

susu bayi. Ukuran kambing sudah tidak bertambah pada 

masa laktasi tetapi dapat menghasilkan susu setiap hari 
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selama masa laktasi. Perbedaan masa laktasi 

menyebabkan perbedaan jumlah produksi susu selama 

masa laktasi tersebut dalam satu bangsa Kambing. 

Semakin lama masa laktasi, semakin banyak total 

produksi susu yang dihasilkan. Korelasi ini maka akan 

meningkatkan keuntungan yang akan diraih peternak, 

karena belum tentu produksi hariannya mampu 

menutupi biaya produksi (Sodik dan Abidin, 2008). 

 Kambing PE laktasi akan mengalami fase laktasi 

yang berlansung lebih kurang 3-6 bulan bahkan ada 

yang mencapai 10 bulan. Masa laktasi adalah masa 

kambing menghasilkan susu. Induk yang laktasi 

sebaiknya dimandikan seminggu sekali dan aktifitas 

seksual kambing selama laktasi rendah. Manajemen 

pemeliharaan sangat berpengaruh terhadap produksi 

susu yang diperoleh. Dalam kaitanya dengan pengaruh 

lingkungan, Induk laktasi sebaiknya ditempatkan pada 

kandang individu, sehingga memudahkan kontrol 

terhadap konsumsi pakan dan air serta kesehatannya. 

Induk kambing PE laktasi juga mengalami peningkatan 

kebutuhan pakan untuk memproduksi susu yang cukup 

memenuhi kebutuhan anaknya. Pakan yang berkualitas 
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baik dan dalam jumlah cukup serta ketersediaan air 

secara adlibitum serta kondisi kesehatannya baik, maka 

ternak kambing akan menghasilkan susu sesuai dengan 

potensi genetiknya (Sutama dan Budiarsana, 2009). 

 

2.3    Pakan  

 Kebutuhan kambing akan bahan pakan sangat 

tergantung dari kondisi fisiologis kambing dan 

ketersediaan pakan tersebut. Kambing secara umum 

membutuhkan hijauan segar sebanyak 10% dari berat 

badan hidupnya, misalnya bobot badan kambing 25 kg, 

maka kambing tersebut membutuhkan 2,5 kg hijauan 

per hari. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan bahwa 

tidak semua bagian hijauan disukai Kambing, seperti 

batang, daun yang sudah tua dan daun yang kotor tidak 

dikonsumsi meskipun kambing masih lapar. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dipertimbangkan 

pemberian lebih dari 10%, misalnya sejumlah 15-20%. 

Cara terbaik dalam memberikan hijauan adalah sedikit 

demi sedikit, tiga atau empat kali dalam sehari (Sodik 

dan Abidin, 2008). 
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 Pakan ternak kambing umumnya berupa pakan 

hijauan, pakan konsentrat dan pakan suplemen. 

Kebutuhan konsumsi bahan kering per ekor adalah 2,5-

3,0 % untuk ternak dewasa. Pemberian hijauan 

sebaiknya mencapai 3% bobot badan (dasar bahan 

kering) atau 10-15% berat badan (dasar bahan segar). 

Pakan hijauan sebaiknya diberikan dalam dua kali lipat, 

karena kambing bersifat pemilih. Jenis hijauan 

sebaiknya kambing diberikan porsi lebih dengan rasio 

hijauan jenis rumput 50% dan jenis legum 50%. 

Pemberian konsentrat diberikan untuk menambah dan 

melengkapi kebutuhan gizi dengan jumlah 1% dari 

bobot badan.  

 

2.4    Pakan Konsentrat 

 Kambing laktasi membutuhkan pakan yang 

mengandung protein lebih tinggi, karena digunakan 

dalam proses pembentukan susu membutuhkan suplai 

protein yang tinggi. Sistem pencernaan pada rumen 

sering menjadi penyebab kurang efektifnya pemberian 

konsentrat dengan kadar protein tinggi, kerena 

konsentrat tersebut akan diurai atau difermentasi oleh 
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bakteri dan mikroba lain didalam rumen, sehingga 

protein terdegradasi sebelum diserap tubuh. Pemberian 

konsentrat perlu disiasati untuk mempertahankan nutrisi 

yang terkandung didalamnya. Waktu pemberian yang 

terbaik adalah saat kambing sudah banyak 

mengonsumsi hijauan tetapi belum terlihat kenyang, 

karena rumen akan dipenuhi oleh hijauan, sehingga 

aktifitas rumen sedang tinggi-tingginya. Pemberian 

konsentrat pada saat tersebut dapat menghindari proses 

fermentasi bahan pakan didalam rumen, sehingga 

keberadaan za-zat pakan dapat dipertahankan. Hal ini 

disebabkan oleh konsentrat tidak terlalu lama berada 

didalam rumen (Sodik dan Abidin, 2008). 

 Konsentrat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

konsentrat sumber protein dan konsentrat sumber 

energi. Konsentrat sumber energi apabila mempunyai 

kandungan PK kurang dari 20% dan serat kasar 18% 

dan sumber protein mempunyai kandungan protein 

lebih besar dari 20% (Tillman, Reksohadiprodjo, 

Prawirokusumo, Hartadi dan Lebdosoekojo, 1991). 

Konsentrat sumber protein dapat diperoleh dari hasil 

samping penggilingan berbagai biji-bijian, bahan pakan 
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sumber protein ternakdan hijauan sumber protein, 

sedangkan konsentrat sumber energi dapat diperoleh 

dari dedak dan biji-bijian seperti jagung (Parakkasi, 

1999). Abrianto (2004) menyatakan bahwa ketinggian 

tempat tidak memberikan pertambahan bobot badan 

dan konsumsi kambing PE umur satu tahun. 

Pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan 

kambing PE diketinggian 850 dpl menunjukkan nilai 

51,31 g dan 7,51 kg, sedangkan diketinggian 350 dpl 

diperoleh nilai  46,95 g dan 7,31 kg. Widada, Busono 

dan Nugroho (2013) melaporkan bahwa nilai HTC pada 

sapi Limpo betina dara yang dipelihara di dataran tinggi 

sebelum diberikan konsentrat berkisar antara 2,14-2,13 

dengan rata-rata 2,20 dan sesudah pemberian konsentrat 

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

 Beberapa bahan konsentrat yang dapat diberikan 

pada ternak kambing adalah bekatul, bungkil kedelai, 

ampas tahu, bungkil kelapaatau campuran dari beberapa 

konsentrat tersebut. Misalnya 62% bekatul, 20% ampas 

tahu, 15% bungkil kedelai, 1% garam dapur dan 2% 

tepung tulang. Jumlah pemberian sebanyak 0,5-0,6 

kg/ekor dan diberikan dalam bentuk bubur (dicampur 
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dengan air). Konsentrat sebaiknya dikonsumsi habis 

dalam waktu singkat untuk menghindari tumbuhnya 

jamur yang dapat menimbulkan penyakit (Sodik dan 

Abidin, 2008). Pakan konsentrat diberikan sebanyak 

0,5-1 kg/ekor/hari. Pemberian pakan pada ternak laktasi 

yaitu pakan kadar protein kasar 14-16% (Rasyaf, 2009). 

Marwah (2010) menyatakan bahwa kebutuhan nutrisi 

kambing laktasi yaitu BK 1,867 kg/ekor/hari dan PK 

0,344 kg/ekor/hari. Pakan merupakan faktor penting 

yang harus diperhatiakan karena pemberian pakan 

dengan kualitas baik akan berpengaruh terhadap 

produksi. 

 

2.5    Fisiologi Ternak 

 Penampilan produksi ternak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain: faktor keturunan (genetik), 

pakan, manajemen, perkandangan, pencegahan 

penyakit dan faktor lingkungan lainnya. Salah satu 

faktor lingkungan yang cukup dominan dalam 

mempengaruhi produktifitas ternak adalah iklim mikro. 

Potensi genetik seekor ternak tidak dapat ditampilkan 

secara optimal apabila iklim mikro di suatu tempat 



20 
 

tidak mendukung kehidupan ternak tersebut (Yani dan 

Purwanto, 2006). 

 Semua ternak domestik termasuk ternak berdarah 

panas (homeotherm) berusaha mempertahankan suhu 

tubuhnya pada kisaran yang sesuai untuk terjadinya 

aktifitas biologis optimal. Kisaran suhu yang normal 

pada jenis ternak mamalia adalah 37-39
o
C (Williamson 

dan Payne, 1993). Kemampuan adaptasi ternak hasil 

silangan terhadap pengaruh lingkungan perlu diamati 

dengan melihat indikator fisiologi ternak antara lain:  

pernafasan, suhu tubuh dan denyut nadi atau 

karakteristik darah (Sutama dan Budiarsana, 2009). 

 Besarnya penambahan panas yang berasal dari 

radiasi matahari didaerah tropis dapat mencapai empat 

kali lebih besar dari produksi panas tubuh. Besarnya 

penambahan panas ini tergantung pada ukuran tubuh 

ternak. Semakin kecil ukuran tubuh seekor ternak akan 

mendapatkan penambahan panas yang lebih tinggi dari 

ternak yang lebih besar ukuran tubunya (Purwanto dkk., 

1996). Penguapan atau evaporasi merupakan salah satu 

penyebab hilangnya panas dalam tubuh. Jika suhu 

lingkungan tinggi maka penguapan akan meningkat. 
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Ternak akan melepaskan panas tubuh melalui keringat 

atau mendinginkan suhu tubuh, sehingga suhu tubuh 

normal (homeostatis) lambatnya pelepasan panas tubuh 

secara evaporasi akan mengganggu keseimbangan 

panas tubuh (Purwanto, 1993). 

 

2.6    Suhu Tubuh  

 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). Kisaran suhu tubuh yang 

normal pada jenis ternak mamalia adalah 37-39
o
C 

(Williamson dan Payne, 1993). Suhu rektal kambing 

pada kondisi normal adalah 38,5-40
o
C dengan rataan 

39,4
o
C (Ismail, 2006). Hasil penelitian Karana dkk. 

(2012) menyatakan bahwa suhu tubuh kambing PE 

dara, laktasi dan bunting di dataran rendah memiliki 

kisaran suhu tubuh yang sama dan dalam kisaran 

normal seperti terlihat pada Tabel 1.  
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 Tabel 1. Rata-rata Suhu Tubuh Kambing PE Pada 

Status Reproduksi Yang Berbeda 

Status 

Reproduksi 

Suhu Tubuh (
o
C) 

Pagi Siang 

Dara  38,93 ± 

0,02 
38,90 ± 0,05 

Laktasi 39,00 ± 

0,03 
38,95 ± 0,04 

Bunting  39,03 ± 

0,15 
38,99 ± 0,12 

 Sumber : Karana dkk. (2012) 

 Suhu rektal yang dianggap sebagai suhu tubuh 

normal sapi, domba dan kambing masing-masing 

adalah 38,6°C, 39,1°C dan 39,9°C. Hal ini 

menunjukkan bahwa domba dan kambing lebih mudah 

beradaptasi dengan kondisi lingkungan bersuhu tinggi, 

terutama di dataran rendah dibandingkan sapi perah. 

Monstma (1984) menyatakan bahwa suhu tubuh 

mamalia mengalami fluktuasi harian yaitu sekitar 1-

2
o
C. Philips (2001) menambahkan ternak ruminansia 

cenderung mengalami cekaman panas yang disebabkan 

oleh aktifitas mikroba dalam rumen yang banyak 

menghasilkan panas dalam tubuh. Johnson (2005) 

menyatakan bahwa suhu normal rumen pada kisaran 
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39-41
o
C dan akan meningkat sampai 41

o
C setelah 

makan (selama proses fermentasi terjadi). Hasil 

penelitian Zarkasi, Busono dan Rachmawati (2010) 

melaporkan bahwa sistem pemeliharaan ternak secara 

semi intensif (digembalakan) pada siang hari, 

meberikan respon suhu tubuh yang lebih tinggi 

(P<0,05) pada kambing PE pra sapih jantan dan betina 

serta lepas sapih jantan dan betina. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa sistem pemeliharaan semi 

intensif memberikan dampak cekaman panas terhadap 

kambing PE lepas sapih dan pra sapih jantan betina 

seperti terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata Suhu Tubuh KambingPeranakan 

Ettawa Pra Sapih dan Sapih Dengan Sistem 

Pemeliharaan  

Sistem 

Pemelihara

an  

Waktu 

Pengamat

a (WIB) 

Pra sapih Lepas sapih 

Janta

n 

Betin

a 

Janta

n 

Betin

a 

Intensif 

08.00 39,0 39,0 39,1 39,1 

10.00 39,1 39,1 39,1 39,1 

12.00 39,1 39,1 39,1 39,1 

Semi 

intensif 

08.00 40,4 40,4 40,2 40,1 

10.00 40,5 40,5 40,2 40,2 

12.00 40,7 40,6 40,5 40,4 

Sumber : Zarkasi dkk. (2010) 
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 Suhu udara dalam kandang yang tinggi dapat 

mempengaruhi nafsu makan dan reaksi fisiologis di 

dalam tubuh. Suhu udara dalam kandang lebih dari 

30°C, disamping akan berakibat pada penurunan 

konsumsi dan penggunaan tidak efisien lagi, karena 

sejumlah energi yang seharusnya digunakan untuk 

kebutuhan produksi susu terpaksa digunakan untuk 

reaksi-reaksi fisiologis tubuh (Zarkasi dkk., 2010). 

Ternak harus menyesuaikan diri secara fisologis agar 

suhu tubuhnya tetap konstan. maka ternak 

memerlukan keseimbangan antara produksi panas 

dengan panas yang dilepaskan tubuhnya agar dapat 

mempertahankan kisaran suhu tubuhnya. Umumnya, 

suhu tubuh mencapai minimum pada pagi hari dan 

mencapai maksimum pada siang hari. Pelepasan 

panas tubuh melalui pernafasan (udara) dan kulit 

(keringat). Kulit merupakan bagian tubuh yang 

pertama kali terpapar, apa ternak berada dalam 

lingkungan panas. Suhu tubuh meningkat berbanding 

lurus dengan suhu lingkungan, namun kenaikan suhu 

tubuh tidak berbanding lurus lagi dengan suhu 

lingkungan dan meningkat secara fluktuatif. Panas di 
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kulit berpindah secara konduksi dan melalui aliran 

darah dibawa kedalam tubuh dan pada akhinya akan 

mempengaruhi suhu tubuh (Purwanto dkk., 1996). 

 Panas tubuh dihasilkan dari proses metabolisme 

yang berasal dari dalam tubuh. Energi dari pakan akan 

diubah dalam bentuk panas yang disebarkan 

kelingkungan dan keseluruh permukaan tubuh. Apabila 

suhu lingkungan panas melebihi suhu tubuh ternak, 

maka ternak akan berusaha melepas panas tersebut. Jika 

ternak terpapar oleh sinar matahari langsung atau 

berada di dekat dengan benda padat yang lebih hangat 

dibandingkan dengan suhu tubuhnya, maka panas tubuh 

akan beradaptasi menuju lingkungan sekitar melalui 

pemancar dari permukaan tubuh menuju objek yang 

lebih dingin (Cunningham, 2002). 

 Perolehan panas dari luar tubuh (heat gain) akan 

menambah beban panas bagi ternak kambing, apabila 

suhu udara lebih tinggi dari suhu nyaman. Sebaliknya, 

kehilangan panas tubuh (heat loss) terjadi apabila udara 

lebih rendah dari suhu nyaman. Perolehan dan 

penambahan panas tubuh ternak dapat terjadi secara 

sensible heat melalui mekanisme radiasi, konduksi, dan 
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konveksi. Jalur utama pelepasan panas melalui 

mekanisme evaporatie heat loss dengan jalan 

melakukan pertukaran panas melalui permukaan kulit 

atau berkeringat (sweating) atau melalui pertukaran 

panas disepanjang saluran pernapasan umumnya ternak 

terlihat terengah-engah (panting) dan sebagian melalui 

feses dan urin (Yani dan Purwanto, 2006) 

 Suhu tubuh dapat diukur dengan cara 

memasukkan termometer klinik kedalam rektum. Suhu 

rektal adalah salah satu petunjuk paling baik dari suhu 

bagian dalam tubuh ternak, karena suhu rektal relatif 

konstan dibanding dengan bagian tubuh yang lain. Yani 

dan Purwanto (2006) menyatakan bahwa pada malam 

hari, suhu rektal akan terus mengalami penurunan pada 

malam hari, sedangkan pada pagi sampai sore suhu 

rektal akan mengalami kenaikan. Suhu rektal 

memegang peranan penting dalam menentukan suhu 

tubuh ternak, terutama bila suhu lingkungan berubah-

ubah (Ewing, Lay and Borell, 1999). 

 Suhu tubuh bagian dalam tubuh ternak dapat 

diukur dengan termometer. Hasil yang diperoleh tidak 

menunjukkan jumlah total panas yang diproduksi 
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tubuh, tetapi menunjukkan keseimbangan antara 

produksi panas dan pengeluaran  panas tubuh. 

Pemeriksaan suhu tubuh ternak pada umumnya 

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

Suhu tubuh ternak berhubungan langsung dengan 

sistem pemeliharaan. Hasil ternak yang sehat memiliki 

suhu tubuh pada pagi hari lebih rendah dibandingkan 

dengan suhu tubuh pada siang dan sore hari (Widada 

dkk, 2013). Zarkasi dkk. (2010) menyatakan bahwa 

sistem pemeliharaan intensif menunjukkan suhu tubuh 

39,1
o
C. Pemeliharaan semi intensif memberikan 

dampak suhu tubuh yang lebih tinggi dengan 

pemeliharaan intensif dengan suhu 40,7
o
C. 

 

2.7    Frekuensi Pernapasan 

 Pernapasan atau respirasi merupakan proses 

pengambilan udara yang dimasukkan ke dalam paru-

paru melalui hidung dan trachea, kemudian dikeluarkan 

kembali secara teratur (Williamson dan Payne, 1993). 

Jumlah frekuensi pernapasan ditandai dengan 

banyaknya oksigen yang dikonsumsi dan dipengaruhi 

oleh aktifitas, umur, pakan, ukuran tubuh dan serta suhu 
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udara lingkungan. Ternak yang berada dibawah kondisi 

cekaman panas akan meningkatkan frekuensi 

pernafasan (Monstma, 1984). Jumlah frekuensi 

pernapasan normal untuk ternak kambing berkisar 

antara 25-35 kali/menit (Kusuma dkk, 2012). Hasil 

penelitian Karana dkk. (2012) menjelaskan bahwa 

kambing dengan status reproduksi yang berbeda yang 

dipelihara di dataran rendah (156 m dpl) memiliki 

frekuensi pernafasan diatas normal (>25-23 kali/menit) 

seperti terlihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Rata-rata Frekuensi Pernapasan kambing     

Peranakan Etawa Dengan Status Reproduksi 

yang  Berbeda 

Status 

Reproduksi 

Frekuensi Pernapasan (kali/menit) 

Pagi hari Siang hari 

Dara  41,10 ± 2,59 42,20 ± 1,10 

Laktasi 37,55 ± 1,05 39,50 ± 1,10 

Bunting  46,68 ± 1,86 49,85 ± 7,66 

Sumber : Karana dkk.(2012) 

 Hasil penelitian tersebut menjelaskan  bahwa 

frekuensi pernapasan pada kambing PE bunting lebih 

tinggi dibandingkan dengan kambing PE dara dan 

laktasi. Tingginya frekuensi pernapasan pada kambing 
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PE bunting disebabkan oleh kambing bunting berusaha 

menyeimbangkan produksi panas yang dilepaskan 

kelingkungan dan kambing bunting mengalami 

cekaman dari fetus yang membutuhkan nutrien, air dan 

oksigen untuk pertumbuhan yang didapat dari induk, 

sehingga diperlukan suplai darah lebih. Hal ini 

menyebabkan kambing bunting mengalami peningkatan 

frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan kambing 

PE dara lebih tinggi dibandingkan dengan kambing PE 

laktasi karena ukuran dan bobot badan kambing PE 

yang berbeda. Kambing PE dara bertubuh lebih kecil 

dan bobot badan lebih kecil daripada kambing PE 

laktasi. Hal ini sesuai dengan Purwanto dkk. (1996) 

menyatakan bahwa semakin kecil ukuran tubuh seekor 

ternak, maka akan mendapatkan penambahan panas 

yang lebih tinggi dari ternak yang lebih besar ukuran 

tubuhnya. Guna mempertahankan suhu tubuh tetap 

konstan, maka kambing melakukan peningkatan 

frekuensi pernapasan. 

 Cekaman panas atau dingin seeokor ternak juga 

dipengaruhi oleh sistem pemeliharaan. Hasil penelitian 

Zarkasi dkk. (2010) melaporkan bahwa sistem 
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pemeliharaan ternak secara semi intensif memberikan 

dampak cekaman panas terhadap kambing PE dan 

jantan di dataran tinggi. Sistem tersebut memberi 

dampak terhadap perbedaan frekuensi pernafasan 

terjadi karena kambing beradaptasi dengan lingkungan 

untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya dengan 

meningkatkan frekuensi pernafasan. Sistem 

pemeliharaan semi intensif memberikan dampak 

frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibandingkan 

pemeliharaan intensif dengan rata-rata 35 kali/menit 

seperti terlihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Frekuensi Pernafasan Kambing PE dengan 

Sistem Pemeliharaan yang Berbeda 

Sistem 

Pemeliharaa

n 

Waktu 

Pengamat

an      

(WIB) 

Pra Sapih 

(kali/menit) 

Lepas Sapih 

(kali/menit) 

Janta

n  

Betin

a  

Janta

n  

Betin

a  

Intensif  

08.00 19 19 26 26 

10.00 20 20 26 26 

12.00 20 20 26 26 

Semi 

intensif  

08.00 33 33 40 40 

10.00 34 34 40 42 

12.00 35 33 42 42 

Sumber : Zarkasi dkk. (2010) 
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 Frekuensi pernafasan juga dipengaruhi oleh status 

fisiologis ternak, salah satunya adalah umur. Semakin 

tua umur seekor tenak, maka semakin tinggi frekuensi 

pernafasannya untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme. Smith dan Mangkoewidjaja (2008) 

menjelaskan bahwa frekuensi pernafasan normal pada 

kambing sekitar 15-25 kali/menit. Frekuensi 

pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah ukuran tubuh, umur, aktifitas fisik, 

kegelisahan, suhu lingkungan, kebuntingan, adanya 

gangguan pada saluran pencernaan, kondisi kesehatan 

ternak, dan posisi ternak. Mariyono, Rasyid, Umiyasih 

dan Yusran (1993) menyatakan bahwa jumlah frekuensi 

pernafasan yang ditandai dengan banyaknya oksigen 

yang dikonsumsi dipengaruhi oleh aktifitas, umur, 

pakan, ukuran tubuh dan suhu lingkungan. Ternak yang 

berada di bawah kondisi cekaman panas akan 

meningkatkan frekuensi pernafasan. Suhu tubuh dan 

kelembaban udara yang tinggi akan menyebabkan 

kenaikan frekuensi pernafasan guna menyesuaikan diri 

dengan lingkungan.  
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 Yani dan Purwanto (2006) menyatakan 

pernafasan merupakan respon tubuh ternak untuk 

membuang atau mengganti panas dengan udara 

disekitarnya. Jika kedua respon tersebut tidak berhasil 

mengurangi tambahan panas dari luar tubuh ternak, 

maka suhu organ tubuh ternak akan meningkat 

sehingga ternak mengalami cekaman panas. Suhu dan 

kelembaban udara yang tinggi akan menyebabkan 

kenaikan frekuensi pernafasan guna menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. Meningkatnya frekuensi 

menunjukkan meningkatnya mekanisme tubuh untuk 

mempertahankan keseimbangan fisiologi dalam tubuh 

ternak. Pada saat suhu tubuh meningkat, ternak akan 

meningkatkan frekuensi perbafasannya untuk 

melakukan pelepasan panas tubuh (Sutama dan 

Budiarsana, 2009). 

 

2.8   Fisiologis Lingkungan 

     Keberhasilan usaha peternakan kambing perah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: sistem 

pemberian pakan, perkandangan dan lingkungan. 

Lingkungan mengacu pada semua faktor selain genetik 
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yang mempengaruhi produktifitas dan kesehatan seekor 

ternak. Lingkungan ternak adalah keseluruhan dari 

kondisi eksternal ternak yang memberikan efek terhadap 

perkembangan respon pada pertumbuhan ternak. 

Lingkungan dapat dipisahkan kedalam beberapa faktor 

yaitu fisik, sosial dan iklim. Faktor fisik, antara lain: 

ruang, tekanan dan peralatan (perkandangan). Faktor 

social, antara lain: jumlah ternak yang dipelihara dalam 

kandang dan tingkah lakunya. Faktor iklim antara lain: 

suhu udara, kelembaban relative, perpindahan udara dan 

radiasi (Frandson, 1992). 

 Proses pengaturan panas tubuh melibatkan 

hypothalamus rostal memerintah untuk mengeluarkan 

panas, sedangkan hypothalamus caudal memerintahkan 

untuk menjaga panas yang diinformasikan oleh kulit 

melalui aliran darah. Suhu lingkungan yang 

menyebabkan cekaman panas mempengaruhi kerja 

hypothalamus dan sistem syaraf pusat mempengaruhi 

konsumsi pakan, produksi dan penghilangan panas 

tubuh serta pada akhirnya dapat menurunkan 

produktifitas ternak (Johnson, 2005). Penguapan atau 

evaporasi merupakan penyebab terpenting hilangnya 
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panas dalam tubuh. Jika suhu lingkungan tinggi, maka 

penguapan akan meningkat. Ternak yang banyak 

mengeluarkan keringat akan banyak merasakan 

penguapan. Cepat atau lambatnya pelepasan panas tubuh 

secara evaporasi akan mempengaruhi keseimbangan 

panas tubuh (Purwanto, 1993). 

 

2.9     Suhu Udara 

 Suhu udara merupakan salah satu unsur  iklim 

yang mempengaruhi kehidupan ternak. Suhu dan 

kelembaban udara yang tinggi berpengaruh terhadap 

suhu tubuh dan jumlah pernapasan pada ternak, suhu 

dan kelembaban udara memiliki pengaruh langsung 

terhadap fisiologis ternak yang dapat mengganggu 

termoregulasi didalam tubuh (Purwanto dkk,. 1996). 

Suhu lingkungan ternak dapat mempengaruhi suhu 

tubuh ternak, aktivitas organ-organ tubuh, kegiatan 

merumput (makan) dan produksi. Ternak yang terkena 

suhu tinggi akan lebih banyak minum dan mengurangi 

makan untuk mengatur panas tubuhnya, sehingga 

efesiensi pakan akan menurun pada suhu diatas optimum 

(Munthalib, 2002).  
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 Variasi suhu lingkungan yang berubah-ubah akan 

mempengaruhi kehidupan ternak. Suhu tubuh dan 

frekuensi pernapasan masih normal pada suhu 28
o
C dan 

kelembaban lingkungan 40%-80%, namun lebih dari itu 

akan berpengaruh terhadap konsumsi pakan, produksi 

susu, komposisi susu, produksi dan pelepasan panas 

(Kurihara dan Shioya, 2003). Cuaca panas dan hujan 

harian dapat menyebabkan variasi suhu dan kelembaban 

lingkungan bervariasi. Naik turunya suhu dan 

kelembaban harian dapat menjadi sumber cekaman 

panas dari lingkungan terhadap ternak (Williamson dan 

Payne, 1993). 

 

2.10    Kelembaban Udara 

 Kelembaban udara adalah jumlah uap air yang 

ada di udara, karena mempengaruhi kecepatan 

kehilangan panas dari ternak. Tingkat kelembaban dari 

lingkungan mempunyai dampak yang signifikan 

terhadap rata-rata panas yang hilang dari ternak, 

terutama pada suhu lingkungan yang tinggi. Intensitas 

cekama pada ternak sebenarnya tidak tergantung pada  

udara saja, tetapi juga tergantung pada kelembaban. 



36 
 

Kelembaban udara yang ideal bagi ternak mamalia 

adalah diatas 60% (Sindoeredjo, 1996). Kelembaban 

udara yang tinggi dapat mengahambat mekanisme 

pelepasan panas tubuh baik melalui keringat maupun 

pernapasan. Tinggi rendahnya suhu dan kelembaban 

udara sangat dipengaruhi oleh perubahan musim. Sinar 

matahari yang sampai kebumi jumlahnya meningkat 

pada saat cuaca panas, sehingga dapat menaikkan suhu 

lingkungan, sedangkan pada cuaca hujan kondisi 

lingkungan akan lebih lembab (Johnson, 2005). Rumetor 

(2003) menambahkan bahwa cuaca panas dan hujan 

harian dapat menyebabkan variasi suhu dan kelembaban 

lingkungan dan dapat menjadi sumber cekaman panas 

dari lingkungan terhadap ternak. 

 

2.11   Respon Ternak Terhadap Panas 

 Cekaman panas dapat ditimbulkan dari kondisi 

lingkungan yang tidak nyaman bagi ternak. Pengaruh 

yang timbul akibat adanya cekaman panas antara lain: 

(a) Menurunnya nafsu makan, (b) Meningkatnya 

konsumsi air minum, (c) Perubahan tingkat 

metabolisme, (d) Meningkatnya pelepasan panas melalui 
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pernapasan, (e) Meningkatnya frekuensi pernapasan, (f) 

Meningkatnya suhu tubuh, (g) meningkatnya denyut 

nadi, dan (h) Perubahan tingkah laku ternak. Heat stress 

pada ternak mengakibatkan ternak mengalami gangguan 

fungsi fisiologi dan penurunan imunitas (Mader, Davis 

and Brown-Brandl, 2006). 

 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 (Purwanto, 1993). 

 

2.12    Daya Ketahanan Panas  (Heat Tolerance) 

 Heat tolerance adalah ketahanan ternak terhadap 

panas di lingkungan sekitarnya. Ternak yang tercekam 
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panas akan direfleksikan pada respon suhu tubuh dan 

frekuensi pernapasan. Indeks yang menunjukkan 

tercekam panas adalah respon suhu tubuh dan 

peningkatan respirasi. Suhu tubuh dan frekuensi 

pernafasan adalah suatu parameter dasar yang dipakai 

untuk menduga daya adaptasi ternak. Keseimbangan 

antara produksi panas dengan pelepasan panas sangat 

menentukan suhu tubuh. Semakin besar kenaikan suhu 

tubuh dan frekuensi pernapasan, maka daya adaptasi 

ternak semakin rendah. Nilai HTC tiap kelompok umur 

ternak berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh perbedaan 

kemapuan adaptasi dari masing-masing individu 

(Amakiri dan Funsho, 2009). 

 Peningkatan nilai HTC yang tinggi disebabkan oleh 

frekuensi pernapasan yang meningkat dalam upaya 

menstabilkan suhu tubuh agar berada pada kisaran 38,5-

40
o
C. Semakin besar kenaikan suhu tubuh dan frekuensi 

pernapasan makan HTC semakin tinggi. Suhu 

lingkungan juga mempengaruhi nilai HTC (Zarkasi dkk., 

2010). Karana dkk. (2012) menyatakan bahwa nilai HTC 

pada kambing PE laktasi yang dipelihara didaerah 

dataran rendah lebih baik dibandingkan dengan kambing 
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PE darakarena kambing PE laktasi memiliki tingkat 

ketahanan panas yang lebih baik ditunjang dari ukuran 

tubuh dan bobot badan yang lebih besar dibandingkan 

dengan kambing PE dara, sehingga proses pelepasan 

panas lebih cepat. Waktu adaptasi kambing PE laktasi 

lebih lama dibandingkan kambing PE dara seperti 

terlihat pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Rata-rata Nilai HTC Kambing PE pada Status 

Reproduksi Yang Berbeda di Dataran Rendah 

Status 

Reproduksi 
           Nilai HTC 

Pagi Siang 

Dara 1,96 2,00 

Laktasi 1,88 1,93 

Bunting 2,10 2,17 

      Sumber : Karana dkk.(2012)   

 Sistem pemeliharaan kambing PE juga  

mempengaruhi nilai HTC seperti yang dilaporkan oleh 

Zarkasi dkk. (2010) menyatakan bahwa nilai HTC pada 

sistem pemeliharaan semi intensif mengindikasikan 

kambimg PE pra sapih jantan dan betina serta lepas 

sapih jantan dan betina mengalami cekaman panas 

(P<0,05). Nilai HTC kambing PE pada pemeliharaan 

intensif menunjukkan pada kisaran dua, sedangkan nilai 
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HTC sistem pemeliharaan semi intensif kambing PE 

lepas sapih dan pra sapih berturut adalah 2,7 dan 2,8 

seperti terlihat pada Tabel 6. 

 Peningkatan suhu tubuh ternak rendah pada hari 

yang panas mempunyai keseimbangan panas yang 

terbaik dan akan memberikan produksi yang terbaik 

pula. Ternak dapat dikatakan memiliki ketahanan 

terhadap panas yang baik, jika nilai HTC sama dengan 

dua dan semakin tinggi nilai HTC berarti semakin 

rendah tingkat adaptasinya. Hal ini disebabkan oleh 

semakin besar kenaikan suhu tubuh dan frekuensi 

pernapasan maka HTC semakin tinggi (Stanier, 

Mountdan Bligh, 1992).  

 Tabel 6. Nilai HTC Kambing PE dengan Sistem 

Pemeliharaan yang Berbeda 

Sistem 

Pemelihara

an 

Waktu 

Pengamat

an      

(WIB) 

Pra Sapih  Lepas Sapih  

Janta

n 

Betin

a 

Janta

n 

Betin

a 

Intensif  

08.00 1,97 1,97 1,98 1,98 

10.00 2,00 2,01 1,99 1,99 

12.00 2,05 2,06 2,00 1,99 

Semi 

intensif  

08.00 2,72 2,72 2,52 2,54 

10.00 2,75 2,76 2,54 2,60 

12.00 2,81 2,80 2,61 2,62 

 Sumber : Zarkasi dkk.  (2010) 
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  Frekuensi pernapasan dan suhu tubuh 

kambing PE sebagai parameter untuk perhitungan HTC 

dengan menggunakan rumus Benezra (Indeks Benezra): 

Ri

Rf

Ti

Tf
IB   

 Keterangan : 

 IB = Indeks Benezra 

 Tf = Suhu Tubuh Siang 

 Ti = Suhu Tubuh Pagi 

 Rf = Frekuensi Pernafasan Siang 

 Ri = Frekuensi Pernafasan Pagi (Benezra, 1952) 

 

2.13  Upaya Mengurangi dan Menghindari Cekaman  

Panas  

 Cekaman panas mempengaruhi produktifitas 

ternak yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Ada 

beberapa cara atau metode untuk mengurangi 

menghindari cekaman panas menurut Maupa (2004), 

antara lain: 

a. Memberikan naungan  

 Kandang berfungsi sebagai tempat tinngal ternak 

untuk melindungi dari pengaruh buruk iklim (hujan, 



42 
 

panas, angin, suhu) dan gangguan lainnya, seperti 

ternak liar dan pencurian ternak. Cekaman panas pada 

ternak dapat dikurangi dan dicegah dilakukan dengan 

cara memberi naungan pada kandang, misalnya dengan 

penanaman pohon disekitar kandang, atap kandang 

dibuat lebih tinggi sehingga sirkulasi udara dapat 

berjalan dengan baik. 

b.  Memberikan kesejukan bagi ternak.  

 Ternak harus merasa nyaman tinggal di dalam 

kandang. Untuk mencegah terjadinya cekaman panas 

dapat dilakukan dengan cara meberikan kesejukan bagi 

ternak, salah satunya dengan memasang fan atau blower 

pada kandang ternak. 

c. Menyediakan air minum 

 Air minum yang bersih dan segar sangat penting 

untuk mengurangi cekaman panas pada ternak. Kerena 

dengan air minum yang bersih dan segar dapat 

menurunkan panas dalam tubuh ternak. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE KEGIATAN 

 

3.1    Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Agus Farm Jl. Imam 

Bonjol No. 100 Dusun Beru, Desa Bumiaji, 

Kecamatan Bumiaji, Kabupaten Batu pada bulan 

Desember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. 

 

3.2   Meteri Penelitian 

         Penelitian ini menggunakan kambing PE 

Laktasi sebanyak 20 ekor dengan umur antara 2-3 

tahun dengan bulan laktasi 4-9 bulan (lampiran 2). 

Pakan konsentrat yang diberikan sebanyak 3,6  

kg/ekor/hari. 

 

3.3   Metode Penelitian 

        Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif disertai pengamatan secara 

langsung. Penentuan sampel menggunakan  

purposive sampling,  yaitu sampel yang diambil telah 

ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu 
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Kambing PE yang berumur 2-3 tahun. Pengamatan 

HTC dilakukan pada kambing PE laktasi sebelum dan 

sesudah pemberian konsentrat. 

 

Variabel yang diukur meliputi : 

1. Pengukuran suhu dan kelembaban udara 

dilakukan setiap hari dengan melihat angka 

penunjuk pada thermohygrometer yang 

diletakkan di dalam kandang 

2. Suhu tubuh kambing PE laktasi diukur melalui 

suhu rektal dengan menggunakan termometer 

klinis (digital) selama satu menit. 

3. Frekuensi pernapasan dihitung menggunakan 

Hand Tally Counter dengan cara merasakan 

hembusan napas yang keluar melalui hidung 

ternak. Menurut Benezra (1952) menyatakan 

frekuensi pernapasan dan suhu kambing PE sebagai 

parameter untuk perhitungan HTC dengan 

menggunakan rumus Benezra (Indeks Benezra)  

Ri

Rf

Ti

Tf
IB   
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Keterangan : 

 IB  = Indeks Benezra 

 Tf  = Suhu Tubuh Siang 

 Ti  = Suhu Tubuh Pagi 

 Rf  = Frekuensi Pernafasan Siang 

 Ri  = Frekuensi Pernafasan Pagi (Benezra, 1952) 

 

3.4    Analisis Data 

   Data yang diperoleh dari dalam pengamatan ini 

ditabulasi dengan menggunakan program Microsoft 

excel dan dianalisis secara statistik menggunakan 

analisis  student t (uji t) untuk membandingkan dua rata-

rata. Analisis data dilakukan dengan Analisis statistik 

dengan uji t berpasangan (Steel and Torrie, 1990). 

Rumus student t (uji t) yang digunakan sebagai berikut  

        
 

  √ 
 

       Keterangan :  

 

 

 

     = Rata-rata selisih sebelum dan  

                 sesudah pemberian konsentrat 

  = Jumlah selisih sebelum dan sesudah       pemberian 

konsentrat 

       n     = Jumlah sampel 
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Keterangan: 

∑D  = Jumlah Selisih sampel. 

 n    = Jumlah sampel. 

 S    = Simpangan Baku. 

 

3.5     Batasan Istilah 

a.  Heat Tolerance Coefficient adalah tingkat 

ketahanan terbaik terhadap suhu lingkungan 

(Philips, 2001) 

b.  Suhu tubuh adalah hasil pengukuran suhu pada 

rectum dengan menggunakan termometer 

klinis (digital) selama 30-60 detik. Satuan yang 

digunakan adalah derajat celcius (
o
C) (Widada 

dkk, 2013) 

c.  Frekuensi pernapasan adalah jumlah 

pernapasan yang dihitung berdasarkan 

banyaknya nafas yang keluar melalui hidung 

ternak dengan menggunakan Hand Tally 

Counter selama satu menit untuk setiap ekor 
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kambing. Satuan yang digunakan adalah kali 

per menit (Widada dkk., 2013). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kota Batu merupakan salah satu Kota yang 

terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari  

Kabupaten Malang. Wilayah Kota Batu sebelumnya 

merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah   

Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Kota Batu 

terletak 800 meter dpl. Kota Batu memiliki tiga buah  

gunung yang telah dikenal dan diakui secara nasional. 

Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Panderman 

(2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno 

(3339 m) dan masih banyak lagi. Kondisi topografi 

pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota 

Batu terkenal sebagai daerah dingin. Suhu rata-rata Kota 

Batu 2l,5°C, dengan suhu tertinggi 27,2°C dan terendah 

14,9°C. Rata-rata kelembaban nisbi udara 86% dan 

kecepatan angin 10,73 km/jam. Curah hujan tertinggi di 

Kecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm dan hari hujan 

134 hari. Berdasarkan dari letak astronomi, Kota Batu 

terletak diantara 122° 17’-122° 57’ Bujur Timur dan 7° 
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44’-8° 26’ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah 

Kota Batu adalah sebagai berikut (a) Sebelah Utara: 

Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan (b) Sebelah Timur: 

Kabupaten Malang (c) Sebelah Selatan: Kabupaten 

Malang dan Blitardan (d) Sebelah Barat: Kabupaten 

Malang. Pembagian wilayah Kota Batu terdiri dari 3 

kecamatan dan 23 desa/kelurahan. Ketiga kecamatan itu 

adalah: Kecamatan Batu dengan luas 46,377 km
2
, 

Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang paling luas 

yaitu sekitar 130,189 km
2
, dan Kecamatan Junrejo 

dengan luas 26,234 km
2 

(Pemerintah Kota Batu, 2011).  

 Agus Farm terletak di Jl. Imam Bonjol No. 100 

Dusun Beru, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota 

Batu. Agus Farm merupakan suatu peternakan rakyat  

yang bergerak dibidang pemeliharaan Kambing perah 

jenis PE dilahan seluas 1000 m
2
. Jarak antara rumah 

warga dengan lokasi Agus Farm sekitar 100 meter 

dengan keadaan  jalan yang belum dilapisi aspal. Akses 

jalan menuju peternakan juga mudah dilalui oleh 

kendaraan. Budidaya Kambing PE yang dilakukan oleh 

Agus Farm untuk menghasilkan susu Kambing diolah 

menjadi produk peternakan seperti yogurt dan susu 
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pasteurisasi. Selain susu olahan  Agus Farm juga 

menjual susu dalam bentuk segar secara langsung 

kepada pembeli. Populasi ternak di Agus Farm adalah 

111 ekor, kambing PE jantan empat ekor, kambing 

laktasi delapan puluh ekor, dan kambing dara dua puluh 

ekor dan anak kambing jantan tujuh ekor. 

 Sistem perkandangan di Agus Farm adalah 

kandang panggung dengan tipe atap monitor dan 

dibawah lantai kandang terdapat kolong yang tebuat dari 

bahan plastik bertujuan untuk menampung kotoran dan 

mempermudah proses pembersihan. Atap kandang 

terbuat dari asbes, sehingga dapat menyerap panas 

dengan baik ketika cuaca panas. Letak geografis 

peternakan Agus Farm berada di daerah dataran tinggi, 

sehingga suhu udara pada siang hari tidak terlalu panas 

dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Dinding 

kandang terbuat dari bambu yang dibuat terbuka 

sehingga pertukaran udara dari luar ke dalam kandang 

lebih banyak. Setiawan dan Tanius (2002) menjelaskan 

bahwa asbes atau genteng sangat cocok untuk atap 

kandang, karena tidak terlalu panas pada siang hari dan 

tidak terlalu dingin pada malam hari. 
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 Suhu udara dan kelembaban udara harian dapat 

dilihat pada lampiran 1. Rataan suhu udara minimum 

dan kelembaban udara maksimum terjadi pada sore hari 

pukul 16.00 WIB, yaitu 21,48
o
C±79,82 % sedangkan 

suhu udara maksimum dan kelembaban udara minimum 

terjadi pada pagi hari pukul 07.00 WIB yaitu 

26.59
o
C±68.3 %. Rataan suhu dan kelembaban udara 

pagi dan sore hari pada lokasi masih berada 

thermoneutrally zone yaitu 21,48
o
C, sedangkan rataan 

suhu pada siang hari berada diatas 26
o
C (26,59

o
C). 

Kelembaban udara pada lokasi penelitian sudah 

memenuhi kelembaban udara ideal bagi ternak 

mamalian yaitu diatas 60%. Kurihara dan Shioya (2003) 

menyatakan suhu tubuh dan frekuensi pernapasan masih 

normal pada suhu 28
o
C dan kelembaban lingkungan 

40%-80%, namun lebih dari itu akan berpengaruh 

terhadap konsumsi pakan, produksi susu, komposisi 

susu, produksi dan pelepasan panas. Purwanto 

dkk.(1996) menjelaskan rataan suhu udara pada pagi dan 

sore hari yaitu berada pada thermoneutrally zone antara 

22-26
o
C. Suhu efektif adalah suhu yang dimanfaatkan 

oleh ternak untukkehidupannya, dipengaruhi oleh suhu 
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dan kelembaban udara (RH), radiasimatahari dan 

kecepatan angin (West, 1994). Suhu efektif dapat 

memperlihatkantingkat kenyamanan dan stress bagi sapi 

perah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Qisthon dan 

Suharyati (2005) bahwa kambing sebaiknya dihindarkan 

dari radiasi matahari langsung untuk memberikan respon 

termoregulasi yang lebih baikdibandingkan dengan 

kambing yang terkena radiasi secara langsung, karena 

berpengaruh pada suhu rektal, frekuensi pernafasan dan 

denyut jantung. 

 Tinggi rendahnya suhu dan kelembaban udara 

pada suatu lokasi peternakan dipengaruhi oleh 

perubahan musim, sehingga dapat mempengaruhi 

fisiologis dari ternak. Kelembaban udara yang tinggi 

dapat menghambat mekanisme pelepasan panas tubuh 

baik melalui keringat maupun pernafasan. Suhu udara 

yang tinggi atau sangat dingin mengakibatkan ternak 

kehilangan kenyamanan untuk hidup. Oleh kerena itu, 

ternak harus bisa beradaptasi dengan lingkungan agar 

tidak terjadi cekaman panas ataupun cekaman dingin 

dan gangguan fisiologis lainnya. Hasil pengamatan suhu 

dan kelembaban udara di masih dalam kisaran normal. 
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Kurihara dan Shioya (2003) menyatakan bahwa pada 

saat suhu dan kelembaban lingkungan pada angka 28
o
C-

40% atau 28
o
C–80%, maka suhu tubuh dan frekuensi 

pernapasan yang terjadi masih normal, namun lebih dari 

itu akan berpengaruh terhadap konsumsi pakan, 

produksi dan pelepasan panas. 

 

4.2  Respon Pemberian Konsentrat Terhadap Suhu 

Tubuh  

 Pemberian pakan konsentrat dengan jumlah 

berbeda akan menyebabkan terjadinya perbedaan 

kondisi fisiologis ternak, seperti suhu tubuh, denyut nadi 

dan frekuensi pernafasan akibat perbedaan proses 

fermentasi atau metabolisme yang terjadi di dalam tubuh 

sehingga akan mempengaruhi produktifitas. Frandson 

(1992) menyatakan bahwa semakin tinggi level pakan 

yang diberikan, maka energi yang dikonsumsi semakin 

tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan 

panas yang diproduksi dari dalam tubuh.  Akibat 

tingginya proses metabolisme yang terjadi di dalam 

tubuh dan ditambah lagi pengaruh panas lingkungan 

menyebabkan ternak mudah mengalami stress dan 
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mengakibatkan ternak harus mempertahankan suhu 

tubuhnya pada kisaran yang normal yaitu dengan cara 

melakukan mekanisme termoregulasi. Hasil pengukuran 

suhu tubuh atau suhu rektum pada ternak kambing PE 

laktasi sebelum dan sesudah diberikan konsentrat dapat  

dilihat pada Tabel 7.  

 Suhu tubuh kambing PE laktasi sebelum maupun 

sesudah pemberian konsentrat berkisar pada angka 

38,51±0,08 dan 38,73±0,08 artinya suhu tubuh kambing 

PE laktasi di lokasi penelitian masih dalam kisaran 

normal. Hal ini sesuai dengan pendapat Williamson dan 

Payne (1993) menyatakan bahwa kisaran suhu tubuh 

yang normal pada ternak mamalia adalah 37-39
o
C. Oleh 

karena itu, ternak harus melakukan penyesuaian antara 

produksi panas dengan keseimbangan panas yang 

dilepaskan tubuhnya agar bisa mempertahan suhu 

tubuhnya tetap konstan (Purwanto,1993). 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). 
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Tabel 7. Suhu Tubuh Kambing PE Laktasi Sebelum dan 

Sesudah Diberikan Konsentrat 

No. kambing 
Suhu Tubuh (

o
C) 

Sebelum Sesudah  

KPEL 1 38,40 38,80 

KPEL 2 38,33 38,62 

KPEL 3 38,63 38,76 

KPEL 4 38,62 38,77 

KPEL 5 38,59 38,78 

KPEL 6 38,48 38,67 

KPEL 7 38,56 38,71 

KPEL 8 38,63 38,89 

KPEL 9 38,47 38,70 

      KPEL 10 38,49 38,81 

      KPEL 11 38,42 38,66 

KPEL 12 38,54 38,75 

KPEL 13 38,48 38,76 

KPEL 14 38,49 38,80 

KPEL 15 38,53 38,78 

KPEL 16 38,57 38,78 

KPEL 17 38,51 38,51 

KPEL 18 38,37 38,68 

KPEL 19 38,47 38,68 

KPEL 20 38,55 38,73 

      Rata-rata 38,51 38,73 

SD 0,08 0,08 

    *Sumber : Pengolahan Data Primer (2014) 

 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum dan 

sesudah pemberian konsentrat tidak mempengaruhi 
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kenaikan atau penurunan suhu tubuh kambing PE laktasi 

(P>0,05) (Lampiran 3). Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Zarkasi dkk. (2010) yang menyatakan bahwa 

kambing PE laktasi yang dipelihara secara intensif 

(dikandangkan) memiliki rataan suhu tubuh 39±39,1
o
C, 

karena pemeliharaan ternak secara intensif tidak 

memiliki dampak cekaman terhadap ternak. Kambing 

PE merupakan ternak homeotherm yang dapat 

mempertahankan suhu tubuhnya dalam keadaan yang 

konstan. Ismail (1991) menyatakan bahwa suhu rektal 

kambing pada kondisi normal adalah 38,5–40
o
C dengan 

rataan 39,4
o
C. Keseimbangan antara produksi panas 

dengan pelepasan panas sangat menentukan suhu tubuh. 

Hasil penelitian Karana dkk. (2012) bahwa kambing PE 

laktasi memiliki tingkat ketahanan panas yang lebih baik 

ditunjang dari ukuran tubuh dan bobot badan yang lebih 

besar dibandingkan dengan kambing PE dara yaitu 

39,00±0,03 dan 39,93±0,02 sehingga proses pelepasan 

panas lebih cepat. Waktu adaptasi kambing PE laktasi 

lebih lama dibandingkan kambing PE dara. Purwanto 

dkk. (1996) menambahkan bahwa semakin kecil ukuran 
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tubuh seekor ternak akan mendapatkan panas yang lebih 

tinggi dari ternak yang lebih besar ukuran tubuhnya.  

 

4.3 Respon Pemberian Konsentrat Terhadap 

Frekuensi Pernafasan  

           Penghitungan frekuensi nafas pada sapi dilakukan 

dengan cara menghitung hembusan nafas selama 1 menit 

dengan hand tally counter. Frekuensi pernafasan 

merupakan upaya ternak untuk mengurangi panas tubuh 

yang disebabkan oleh lingkungan. Jumlah frekuensi 

pernafasan ditandai dengan banyaknya oksigen yang 

dikonsumsi dan dipengaruhi oleh aktifitas, umur, pakan, 

ukuran tubuh dan suhu udara lingkungan. Ternak yang 

berada dibawah kondisi cekaman panas akan 

meningkatkan frekuensi pernafasan (Monstma, 1984). 

Frekuensi pernafasan kambing PE laktasi menunjukkan 

banwa ternak berusaha mempertahankan suhu tubuh 

melalui pernafasan akibat pengaruh panas yang diterima 

ternak sebagai upaya penyusaian diri terhadap lingkungan 

(Mariyono dkk.,1993). Ma’sum dan Mariyono (1992) 

bahwa salah satu cara untuk mempertahankan panas 

tubuh pada saat suhu udara dalam kandang yang tinggi 
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adalah dengan cara meningkatkan frekuensi pernafasan. 

Hasil pengukuran frekuensi pernafasan kambing PE 

laktasi di lokasi dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Frekuensi Pernafasan kambing PE laktasi 

Sebelum dan Sesudah Diberikan Konsentrat 

No, Ternak 
Frekuensi Pernafasan 

Sebelum  Sesudah  

KPEL1 31,08 33,24 

KPEL2 30,98 33,06 

KPEL3 32,40 33,82 

KPEL4 33,24 34,70 

KPEL5 32,28 34,08 

KPEL6 32,38 33,94 

KPEL7 31,64 33,44 

KPEL8 32,50 33,88 

KPEL9 32,44 33,74 

KPEL10 32,76 34,26 

KPEL11 31,74 33,28 

KPEL12 32,82 34,20 

KPEL13 32,26 34,10 

KPEL14 32,78 34,62 

KPEL15 32,48 34,64 

KPEL16 32,18 34,64 

KPEL17 32,98 34,46 

KPEL18 32,50 33,96 

KPEL19 32,46 33,92 

KPEL20 32,72 34,68 

Rata-rata  32,33 34,03 

SD 0,58    0,51 

*Sumber : Pengolahan Data Primer (2014) 
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  Berdasarkan hasil pengukuran bahwa frekuensi 

pernafasan pada kambing PE laktasi sebelum dan sesudah 

diberikan konsentrat, yaitu 32,33±0,58 dan 34,03±0,51. 

Menurut Kusuma (2010) menyatakan bahwa frekuensi 

pernafasan normal pada ternak kambing antara 25-35 

kali/menit. Hasil analisis statistik frekuensi pernafasan 

menunjukkan tidak ada pengaruh nyata antara frekuensi 

pernafasan dengan pemberian konsentrat yaitu (P>0,05). 

Hasil penelitian Zarkasi dkk. (2010) menyatakan bahwa 

sistem pemeliharaan ternak secara semi intensif 

memberikan dampak cekaman panas terhadap kambing 

PE dan jantan. Perbedaan frekuensi pernafasan terjadi 

karena kambing beradaptasi untuk menjaga kestabilan 

suhu tubuhnya dengan meningkatkan frekuensi 

pernafasan. Sistem pemeliharaan semi intensif 

memberikan dampak frekuensi pernafasan yang lebih 

tinggi  dibandingkan pemeliharaan intensif dengan rata-

rata 35 kali/menit. Pakan yang diberikan pada ternak 

dalam jumlah dan level yang berbeda akan menyebabkan 

kondisi fisiologis seperti suhu tubuh denyut nadi dan 

frekuensi pernafasan berbeda sehingga mempengaruhi 

produktifitas. 
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 Semakin banyak jumlah pakan yang diberikan, 

maka energi yang dikonsumsi semakin tinggi, yang 

berakibat pada meningkatnya panas yang diproduksi dari 

dalam tubuh, akibat metabolisme yang terjadi di dalam 

tubuh dan ditambah lagi pengaruh panas lingkungan, hal 

ini dapat menyebabkan ternak mudah stress. Kondisi ini 

menyebabkan ternak akan selalu berupaya 

mempertahankan suhu tubuhnya pada kisaran yang 

normal dengan cara melakukan mekanisme 

themoregulation (Frandson, 1992). Frekuensi pernafasan 

yang meningkat menunjukkan meningkatnya mekanisme 

tubuh untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis 

dalam tubuh ternak. Ternak akan meningkatkan frekuensi 

pernafasannya untuk melepaskan panas dalam tubuh pada 

saat suhu tubuh meningkat (Sutama dan Budiarsana, 

2009). Maka  ternak harus mampu membuang panas 

didalam tubuh dan menggantinya dengan udara yang ada 

disekitarnya agar tidak mengalami cekaman. 
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4.4  Heat Tolerance Coefficient (HTC) Kambing PE 

Laktasi Sebelum dan Sesudah Diberikan Konsentrat 

 Pengukuran suhu tubuh ternak dan frekuensi 

pernafasan ternak untuk menentukan nilai HTC. Suhu 

tubuh dan frekuensi pernafasan merupakan parameter 

untuk menghitung besarnya nilai HTC. Heat Tolerance 

Coefficient (HTC) adalah ketahanan atau daya adaptasi 

ternak terhadap panas sekitar. Nilai HTC kambing PE 

laktasi sebelum dan sesudah diberi pakan konsentrat 

berbeda, karena depengaruhi oleh metabolisme di dalam 

tubuh dan suhu tubuh ternak. Perbedaan yang terjadi 

tidak memiliki pengaruh nyata. Hasil pengamatan nilai 

HTC pada kambing PE sebelum dan sesudah diberikan 

konsentrat dapat dilihat pada Tabel 9.  
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Tabel 9. Nilai HTC Kambing PE Laktasi Sebelum dan 

Sesudah Diberikan Konsentrat 

No. kambing 
HTC 

Sebelum Sesudah 

KPEL1 1,94 2,05 

KPEL2 1,96 2,02 

KPEL3 1,95 2,04 

KPEL4 1,91 2,02 

KPEL5 1,95 2,05 

KPEL6 1,96 2,06 

KPEL7 1,99 2,01 

KPEL8 1,95 2,06 

KPEL9 1,96 2,05 

KPEL10 1,94 2,03 

KPEL11 1,98 2,02 

KPEL12 1,92 2,03 

KPEL13 1,95 2,03 

KPEL14 1,94 2,01 

KPEL15 1,94 2,01 

KPEL16 1,96 2,00 

KPEL17 1,93 2,01 

KPEL18 1,95 2,00 

KPEL19 1,97 2,00 

KPEL20 1,94 2,01 

Rata-rata 1,95 2,03 

SD 0,02 0,02 

*Sumber : Pengolahan Data Primer (2014) 

 Nilai HTC pada kambing PE laktasi sebelum dan 

sesudah diberikan konsentrat yaitu 1,95±0,02 dan 

2,03±0,02. Monstma (1984) yang menyatakan bahwa 

ternak dapat dikatakan memilki ketahanan terhadap panas 
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yang baik jika nilai HTC = 2 dan semakin tinggi nilai 

HTC, maka semakin rendah tingkat ketahanannya, karena 

semakin besar kenaikan suhu tubuh dan frekuensi 

pernafasan. Frekuensi pernafasan meningkat seiiring 

dengan suhu tubuh meningkat, sehingga didapatkan nilai 

HTC juga akan meningkat. Suhu tubuh akan normal 

kembali apabila panas yang dikeluarkan melalui 

pernafasan seimbang dan diikuti oleh penurunan 

frekuensi pernafasan dan nilai HTC.  

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

pemberian konsentrat tidak meningkatkan nilai HTC 

(P>0,05). Hal ini diduga kambing PE laktasi sudah 

beradaptasi dengan lingkungan hidupnya dan pengukuran 

suhu rektal serta frekuensi pernafasan dilakukan pada 

suhu lingkungan rendah, yaitu 06.00 dan 14.00 WIB. 

Metabolisme tubuh belum berjalan normal pada saat suhu 

tubuh rendah. 

  Purwanto (1993) menjelaskan bahwa peningkatan 

suhu tubuh yang merupakan fungsi dari suhu rektal dan 

suhu kulit akibat dari kenaikan suhu udara akan 

meningkatkan aktifitas penguapan melalui keringat dan 

peningkatan jumlah panas yang dilepas persatuan luas 

permukaan tubuh. Frekuensi pernafasan akan 

meningkatkan jumlah panas persatuan waktu yang 
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dilepaskan melalui saluran pernafasan. Muthalib (2002) 

menambahkan bahwa suhu lingkungan dapat 

mempengaruhi suhu tubuh ternak, kegiatan merumput 

(makan). Ternak yang terpapar suhu tinggi akan lebih 

banyak minum dan mengurangi konsumsi pakan 

mengatur suhu tubuhnya, sehingga efisiensi pakan jadi 

menurun serta mengganggu aktifitas organ-organ tubuh. 

Pelepasan panas tubuh dapat melalui secara sensible yaitu 

meliputi konduksi, konveksi dan radiasi pelepasan panas 

secara insensible yaitu dengan cara evavorasi  yaitu air 

yang diuapkan oleh tubuh ternak akan menyerap panas 

dari udara sekelilingnya kemudian digantikan dengan 

udara dingin sehingga terjadi penurunan suhu tubuh. 

 

4.5    Konsumsi Pakan Kambing Peranakan Ettawa 

 Sistem pemberian pakan di Agus Farm yaitu 

pakan konsentrat diberikan sebelum pakan hijauan. 

Pemberian konsentrat dua kali sehari yaitu pagi (07.30-

09.00 WIB) dan sore (15.30–17.00 WIB). Raka (2009) 

menyatakan bahwa pemberian konsentrat dilakukan dua 

kali sehari sebelum pemerahan untuk mensuplai nutrisi 

tambahan yang diperlukan untuk produksi susu secara 
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maksimum. Sumardi (2008)  menambahkan bahwa 

pemberian pakan konsentrat pada ternak dilakukan 

sebelum pemberian hijauan, hal ini dilakukan untuk 

menjamin kesiapan mikroba rumen melakukan aktifitas 

pencernaan.  

Tabel 10. Kandungan bahan pakan konsentrat Agus Farm 

No

. 

Zat 

Pakan 

BK(

%) 

PK(%)

* 

SK(%)

* 

LK(%)

* 

1 Pollard 86,40 19,02 8,05 5,12 

2 
Ampas 

Tahu 
9,93 26,49 19,29 14,86 

3 

Kangku

ng 

Kering 

58,07 8,48 36,59 2,95 

*Berdasarkan 100% BK : Hasil Analisi Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak UB (2013) 

 Kambing merupakan ternak homeotherm yang 

dapat mempertahankan suhu tubuhnya dalam keadaan 

yang konstan.  Karana dkk. (2012) menyatakan bahwa 

nilai HTC pada kambing PE laktasi yang dipelihara di 

daerah dataran rendah lebih baik dibandingkan dengan 

kambing PE dara yaitu 1,88±1,93. Kambing PE laktasi 

memiliki tingkat ketahanan panas yang lebih baik 

ditunjang dari ukuran tubuh dan bobot badan yang lebih 
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besar dibandingkan dengan kambing PE dara, sehingga 

proses pelepasan panas lebih cepat. Selain itu, waktu 

adaptasi kambing PE laktasi lebih lama dibandingkan 

kambing PE dara.  Purwanto dkk. (1996) menyatakan 

bahwa makin kecil ukuran tubuh seekor ternak akan 

mendapatkan panas yang lebih tinggi dari ternak yang 

lebih besar ukuran tubuhnya. 

 Menurut Sodik dan Abidin (2002) menyatakan 

bahwa jumlah pemberian sebanyak 0,5-0,6 kg/ekor/hari 

dalam bentuk basah (dicampur dengan air). Williamson 

dan Payne (1993) menjelaskan bahwa pertambahan bobot 

badan akan terjadi apabila pakan yang dikonsumsi 

melebihi kebutuhan hidup pokok, maka kelebihan dari 

nutrien akan diubah menjadi urat daging dan lemak. 

Hernawan (2007) menyatakan bahwa pakan merupakan 

sarana produksi yang sangat penting bagi ternak, karena 

pakan berfungsi sebagai bahan pemacu pertumbuhan 

tubuh. Pakan yang sempurna mengandung kelengkapan 

protein, karbohidrat, lemak, air, vitamin dan mineral. 

Jumlah serta kualitas pakan yang baik akan membantu 

ternak untuk tumbuh, berproduksi dan reproduksi. 

Tersedianya pakan yang cukup baik jumlah maupun 
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mutunya serta berkesinambungan merupakan salah satu 

faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan 

ternak kambing. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  

bahwa:  

1. Pemberian pakan konsentrat tidak 

meningkatkan suhu tubuh, frekuensi pernafasan 

dan nilai HTC pada kambing PE laktasi.   

2. Suhu lingkungan tidak mempengaruhi suhu 

tubuh dan frekuensi pernafasan kambing PE 

laktasi. 

5.2     Saran 

  Perlu adanya perbaikan manajemen pemeliharaan 

untuk meningkatkan produktifitas ternak.  
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Tanggal 

Suhu dan Kelembapan 

pagi 

Pukul 07.00 

Suhu dan Kelembaban 

Sore 

Pukul 16.00 

Suhu 

(
o
C) 

Kelembapan 

% 

Suhu 

(
o
C) 

Kelembapan 

% 

5/12/13 
32 75 20 82 

29 73 22 80 

7/12/13 
25 70 21 82 

26 68 20 84 

9/12/13 
23 70 20 80 

25 69 22 81 

11/12/13 
24 72 20 80 

26 70 21 83 

13/12/13 
26 71 22 81 

25 68 24 78 

15/12/13 
28 69 21 80 

26 70 23 75 

17/12/13 
29 70 22 75 

27 70 24 79 

19/12/13 
27 69 24 73 

28 67 21 82 

21/12/13 
26 70 23 76 

26 71 22 79 

23/12/13 
27 68 21 79 

25 69 23 78 

25/12/13 
26 72 22 78 

27 69 20 81 

27/12/13 
28 68 21 79 

27 70 20 80 

29/12/13 
26 73 21 80 

27 69 24 78 

31/12/13 28 67 20 82 

Lampiran1. Rataan Suhu dan Kelembaban Udara harian  
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26 74 21 81 

2/01/14 
27 69 22 81 

25 70 22 82 

4/01/14 
28 65 22 78 

26 73 23 76 

6/01/14 
28 65 22 78 

27 69 20 82 

8/01/14 
26 68 21 76 

24 69 22 79 

10/01/14 
29 64 19 83 

26 71 21 77 

12/01/14 
26 70 20 81 

25 70 23 79 

14/01/14 
27 69 21 78 

28 68 23 77 

16/01/14 26 71 22 79 

 25 71 21 77 

18/01/14 
28 67 20 82 

27 65 22 78 

20/01/14 
25 70 23 78 

27 67 22 79 

22/01/14 28 68 21 79 

Rata-rata 26,59 68,3 21,48 79,28 
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Lampiran2. Data BulanLaktasi 

 

No. 

Kambing 
Poel 

Bulan 

Laktasi 
Paritas 

Lama 

Laktasi 

KPEL1 4 5 4 6 

KPEL 2 3 4 3 5 

KPEL 3 3 6 3 7 

KPEL 4 4 8 3 6 

KPEL 5 3 9 4 7 

KPEL 6 3 4 3 7 

KPEL 7 3 8 4 9 

KPEL 8 4 7 4 9 

KPEL 9 4 8 3 8 

KPEL 10 3 5 4 7 

KPEL 11 4 7 4 7 

KPEL 12 3 5 3 8 

KPEL 13 4 8 4 7 

KPEL 14 3 6 3 6 

KPEL 15 3 7 4 4 

KPEL 16 4 5 3 4 

KPEL 17 3 6 3 5 

KPEL 18 3 6 4 6 

KPEL 19 3 7 3 6 

KPEL 20 4 6 3 4 
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Lampiran 3. Analisa Ragam Suhu Tubuh 

Hasil pengamatan sebelum dan sesudah diberikan konsentrat 

No. No. Ternak 
Suhu Tubuh 

D D
2
 

A B 

1 KPEL1 38,40 38,80 0,40 0,16 

2 KPEL2 38,33 38,62 0,29 0,08 

3 KPEL3 38,63 38,76 0,13 0,02 

4 KPEL4 38,62 38,77 0,14 0,02 

5 KPEL5 38,59 38,78 0,19 0,04 

6 KPEL6 38,48 38,67 0,19 0,03 

7 KPEL7 38,56 38,71 0,15 0,02 

8 KPEL8 38,63 38,89 0,26 0,07 

9 KPEL9 38,47 38,70 0,23 0,05 

10 KPEL10 38,49 38,81 0,32 0,10 

11 KPEL11 38,42 38,66 0,24 0,06 

12 KPEL12 38,54 38,75 0,21 0,04 

13 KPEL13 38,48 38,76 0,28 0,08 

14 KPEL14 38,49 38,80 0,31 0,09 

15 KPEL15 38,53 38,78 0,26 0,07 

16 KPEL16 38,57 38,78 0,21 0,04 

17 KPEL17 38,51 38,51 0,00 0,00 

18 KPEL18 38,37 38,68 0,31 0,10 

19 KPEL19 38,47 38,68 0,21 0,04 

20 KPEL20 38,55 38,73 0,19 0,04 

JUMLAH  770,13 774,64 4,51 1,16 

RATA-RATA 38,51 38,73 0,23 0,06 

STANDAR DEVIASI 0,08 0,08 0,09 0,04 
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Keterangan : 

A  = Sebelum Pemberian Konsentrat 

B  = Sesudah Pemberian Konsentrat 

∑ D = Jumlah Selisih Nilai Sesudah Dan Sebelum Diberikan 

Konsentrat 

    

                                                                

∑D
2  

= Jumlah Selisih Kuadrat 

S  = Simpangan Baku 

S
2
 = Simpangan Baku Kuadrat 

 

∑ D = 4,51 

 

   
   

 
  

    

  
      

 

∑D
2 
= 1,16 

 

        
     

   
       

       

    
      

 

   √     = 0,3 

 

         
 

  √ 
  

    

    √  
       

 

t tabel (0,05;19) = 1,729 
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t hitung< t tabel H0 di terima 

 

t hitung< t tabel = maka H0 diterima H1 ditolak atau tidak terdapat 

pengaruh nyata antara suhu tubuh dengan 

pemberian konsentrat (P>0,05) 
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Lampiran 4. Analisa Ragam Frekuensi Pernafasan 

Hasil pengamatan sebelum dan sesudah diberikan konsentrat 

No. No. Ternak 

Frekuensi 

Pernafasan D D
2
 

A B 

1 KPEL1 31,08 33,24 2,16 4,67 

2 KPEL2 30,98 33,06 2,08 4,33 

3 KPEL3 32,40 33,82 1,42 2,02 

4 KPEL4 33,24 34,70 1,46 2,13 

5 KPEL5 32,28 34,08 1,80 3,24 

6 KPEL6 32,38 33,94 1,56 2,43 

7 KPEL7 31,64 33,44 1,80 3,24 

8 KPEL8 32,50 33,88 1,38 1,90 

9 KPEL9 32,44 33,74 1,30 1,69 

10 KPEL10 32,76 34,26 1,50 2,25 

11 KPEL11 31,74 33,28 1,54 2,37 

12 KPEL12 32,82 34,20 1,38 1,90 

13 KPEL13 32,26 34,10 1,84 3,39 

14 KPEL14 32,78 34,62 1,84 3,39 

15 KPEL15 32,48 34,64 2,16 4,67 

16 KPEL16 32,18 34,64 2,46 6,05 

17 KPEL17 32,98 34,46 1,48 2,19 

18 KPEL18 32,50 33,96 1,46 2,13 

19 KPEL19 32,46 33,92 1,46 2,13 

20 KPEL20 32,72 34,68 1,96 3,84 

JUMLAH  646,62 680,66 34,04 59,96 

RATA-RATA 32,33 34,03 1,70 3,00 

STANDAR DEVIASI 0,58 0,51 0,33 1,19 
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Keterangan : 

A  = Sebelum Pemberian Konsentrat 

B  = Sesudah Pemberian Konsentrat 

∑ D = Jumlah Selisih Nilai Sesudah Dan Sebelum Diberikan 

Konsentrat 

    

                                                                

∑D
2 
= Jumlah Selisih Kuadrat 

S  = Simpangan Baku 

S
2
 = Simpangan Baku Kuadrat 

 

∑ D = 34,04 

 

   
   

 
  

     

  
      

 

∑D
2 
= 59,96 

 

        
     

   
        

        

    
      

 

   √     = 1,01 

 

         
 

  √ 
  

    

     √  
      7 

 

      t tabel (0,05;19) = 1,729 
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t hitung< t tabel H0 diterima 

 

t hitung< t tabel = maka H0 diterima H1 ditolak atau tidak terdapat 

pengaruh nyata antara frekuensi pernafasan 

dengan pemberian konsentrat (P>0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5. Analisa Ragam HTC 
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Hasil pengamatan sebelum dan sesudah diberikan konsentrat 

No 
No. 

Ternak 

HTC   

Sebelum Sesudah D D
2
 

1 KPEL1 1,94 2,05 0,11 0,01 

2 KPEL2 1,96 2,02 0,06 0,00 

3 KPEL3 1,95 2,04 0,10 0,01 

4 KPEL4 1,91 2,02 0,11 0,01 

5 KPEL5 1,95 2,05 0,10 0,01 

6 KPEL6 1,96 2,06 0,10 0,01 

7 KPEL7 1,99 2,01 0,02 0,00 

8 KPEL8 1,95 2,06 0,11 0,01 

9 KPEL9 1,96 2,05 0,09 0,01 

10 KPEL10 1,94 2,03 0,09 0,01 

11 KPEL11 1,98 2,02 0,04 0,00 

12 KPEL12 1,92 2,03 0,11 0,01 

13 KPEL13 1,95 2,03 0,08 0,01 

14 KPEL14 1,94 2,01 0,07 0,01 

15 KPEL15 1,94 2,01 0,07 0,00 

16 KPEL16 1,96 2,00 0,04 0,00 

17 KPEL17 1,93 2,01 0,08 0,01 

18 KPEL18 1,95 2,00 0,05 0,00 

19 KPEL19 1,97 2,00 0,03 0,00 

20 KPEL20 1,94 2,01 0,07 0,00 

JUMLAH  38,99 40,52 1,53 0,12 

RATA-RATA 1,95 2,03 0,08 0,01 

STANDAR DEVIASI 0,02 0,02 0,03 0,00 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
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A  = Sebelum Pemberian Konsentrat 

B  = Sesudah Pemberian Konsentrat 

∑ D = Jumlah Selisih Nilai Sesudah Dan Sebelum Diberikan 

Konsentrat 

    

                                                                

∑D
2 
= Jumlah Selisih Kuadrat 

S  = Simpangan Baku 

S
2
 = Simpangan Baku Kuadrat 

 

∑ D = 1,53 

 

   
   

 
  

    

  
      

 

∑D
2 
= 0,12 

 

        
     

   
       

       

    
   

 

   √  =0 

 

         
 

  √ 
  

    

  √  
       

 

      t tabel (0,05;19) = 1,729 

t hitung< t tabel H0 diterima 
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t hitung< t tabel = maka H0 diterima H1 ditolak atau tidak terdapat 

pengaruh nyata antara HTC dengan 

pemberian konsentrat (P>0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6. Dokumentasi  Penelitian 
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Gambar 1. Kandang Kambing PE Laktasi 

 

Gambar 2. Kambing PE Laktasi 

 
Gambar 3. Pengukuran Suhu Rektal dan Frekuensi Pernapasan 
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Gambar 4. Pakan Konsentrat di Agus Farm 

 

Gambar 5. Timbangan Pakan, Hand Tally Counter dan 

Hygrometer 

 


