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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha bidang peternakan merupakan salah satu 

bidang usaha yang menghasilkan pangan protein hewani. 

Bahan pangan sumber protein hewani yang dihasilkan 

antara lain: telur, susu dan daging. Salah satu usaha 

peternakan yang menghasilkan salah satu dari bahan 

pangan hewani yaitu kelinci, karena kelinci memiliki 

produktifitas yang tinggi. Kelinci  sebagai salah satu 

sumber protein hewani  pada saat ini  di Indonesia belum 

dapat  diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena 

kebiasaaan masyarakat yang memandang kelinci hanya 

untuk peliharaan yang lucu dan tidak untuk dimakan. 

Keuntungan dari usaha ternak kelinci yaitu mampu 

memanfaatkan limbah dari pertanian dan mempunyai 

hasil samping yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.  

Kelinci New Zealand White merupakan kelinci 

albino yang mempunyai bulu yang tidak mengandung 

pigmen (Sartika, 2005). Keunggulan dari kelinci New 

Zealand White yaitu mempunyai produktifitas yang 

tinggi, terutama dalam menghasilkan daging. Oleh karena 

itu sangat cocok untuk dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan daging di Indonesia. Kelinci New Zealand 

White mempunyai pertumbuhan yang cepat, pada umur 7-

8 bulan sudah mencapai dewasa kelamin dan dapat 

dikawinkan. Dalam rentan satu tahun, kelinci New 

Zealand White bisa beranak sampai lima kali, dengan 
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masa bunting 29-30 hari dan sekali melahirkan bisa 

beranak 5-6 ekor (Sartika, 2005).  

 Produktivitas ternak merupakan fungsi dari faktor 

genetik dan lingkungan . Faktor lingkungan digolongkan 

menjadi dua bagian yaitu (1) faktor lingkungan yang 

dapat dikendalikan dan (2) faktor lingkungan yang tidak 

bisa dikendalikan seperti keadaan suhu lingkungan, iklim 

dan cuaca (Arifin, Nugroho dan Busono, 2013). Iklim 

makro maupun  iklim mikro pada suatu tempat dapat 

berpengaruh langsung terhadap penampilan produktivitas 

ternak. Pengaruh tidak langsung adalah ketersediaan 

hijauan pakan ternak yang cepat tua dan menyebabkan 

tingginya serat kasar, sedangkan pengaruh langsung 

misalnya terjadinya cekaman panas atau dingin, sehingga 

ternak menderita cekaman atau ternak merasa tidak 

nyaman yang berakibat terhadap penurunan konsumsi 

pakan, produksi (bobot badan) dan reproduksi ternak 

(Widada, Busono dan Nugroho, 2013). BMKG (2013) 

menyatakan, di Indonesia perubahan iklim sudah tidak 

bisa diperkirakan lagi terutama pada dataran rendah yang 

mempunyai suhu lebih tinggi daripada dataran tinggi. 

Perubahan temperatur (amplitudo) air laut kecil karena air 

laut lambat menjadi panas dan lambat menjadi dingin. 

Suhu diatas zona nyaman kelinci akan mengakibatkan 

stress pada kelinci. Pakan merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh dalam mengurangi tingkat stress  akibat 

cekaman panas (McNitt et al., 2013). Disamping 

pemberian pakan, pemeliharaan kelinci pada daerah-

daerah yang beriklim panas akan mengalami 

permasalahan seperti cekaman panas.   Nuriyasa  et al.  

(2010) menyatakan  pengaruh negatif dari cekaman panas 
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dapat diminimalkan melalui perbaikan faktor lingkungan 

termasuk makanan dan pemilihan jenis kandang yang 

lebih sesuai dengan lokasi peternakan. Dibalik 

karakteristik unggul yang dimiliki, ternak kelinci juga 

memiliki faktor penghambat yaitu sensitif terhadap 

perubahan faktor lingkungan (Nuriyasa, 2012).  

Pemanasan global yang berakibat pada perubahan 

iklim dimana secara general yang dirasakan seluruh dunia 

saat ini yaitu makin panjangnya musim panas dan 

menurunnya musim hujan. Cuaca yang meningkat secara 

ekstrem yang tentunya sangat dirasakan di negara-negara 

tropis seperti Indonesia (Steel, 2017). Suhu yang berubah 

secara spontan, maka ternak kelinci akan cepat sekali 

mengalami stress. Stress  panas terjadi apabila temperatur 

lingkungan berubah menjadi lebih tinggi di atas zona 

termonetral (ZTN). Toleransi ternak terhadap lingkungan 

pada kondisi ini menjadi rendah atau menurun, sehingga 

ternak mengalami cekaman. Stres panas ini akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan, reproduksi dan 

laktasi ternak termasuk di dalamnya pengaruh terhadap 

hormonal, produksi susu dan komposisi susu (Bond & 

McDowell 2008).  

Penelitian mengenai pengaturan kisaran suhu 

kandang masih jarang dilakukan, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan memanipulasi suhu dengan kisaran 

yang telah ditentukan (23-25
o
C, 27-30

o
C dan 31-33

o
C), 

sehingga dapat ditentukan pada kisaran suhu berapa 

kelinci dapat beradaptasi dan  hidup dengan baik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Ternak kelinci merupakan salah satu jenis ternak 

yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi sebagian 

kebutuhan daging sebagai sumber protein hewani bagi 

masyarakat (Tarmanto, 2009). Salah satu upaya untuk 

meningkatkan produktifitas ternak kelinci dengan 

menjaga kelinci agar tidak stress. 

Di Indonesia perubahan suhu sering terjadi dan 

meningkatkan stress pada kelinci. Kelinci sebenarnya 

dapat diternakkan  pada daerah bersuhu antara (10-30) 
o
C 

(Rukmana,2005). Kelinci sangat sensitif terhadap 

perubahan suhu, dengan tingginya fluktuatif suhu di 

Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap tingkat 

stress. Dengan berusaha menjaga suhu lingkungan tetap 

stabil meskipun berada di luar zona nyaman kelinci, dapat 

menjaga kenyamanan kelinci. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pada 

kisaran suhu berapa kelinci dapat menyesuaikan panas 

tubuh. Sehingga perlu dilakukan analisis yang meliputi 

frekuensi pernafasan dan suhu rektal, yang nantinya bisa 

dikalkulasi dengan rumus HTC (Heat Tollerance 

Coefficient) untuk mengetahui apakah kelinci dapat 

menyesuaikan panas tubuh pada suhu tersebut. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan nilai HTC kelinci peranakan New Zealand 

White  jantan lepas sapih pada suhu lingkungan yang 

berbeda. 
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1.4 Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi untuk masyarakat, bahwa pengaturan suhu 

sangatlah penting dalam memulai atau yang sedang 

menggeluti usaha ternak kelinci, agar kelinci tidak 

mengalami penurunan produksi bahkan kematian karena 

stress yang diakibatkan perubahan suhu yang drastis. 

1.5 Kerangka Pikir 

BMKG (2013) menyebutkan, di Indonesia 

perubahan iklim sudah tidak bisa diprediksi lagi. 

Perubahan iklim sendiri akan berdampak pada naik dan  

turunnya suhu. Dataran rendah memiliki suhu yang lebih 

tinggi daripada dataran rendah.  Perubahan suhu yang 

tidak bisa dikontrol, dapat berakibat pada ketahanan 

panas kelinci peranakan New Zealand White jantan lepas 

sapih. 

Suhu lingkungan merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap daya tahan panas kelinci. Suhu 

lingkungan yang terlalu dingin atau terlalu panas akan 

menyebabkan cekaman pada kelinci. Kelinci yang 

mengalami cekaman akan mengeluarkan energi untuk 

mempertahankan panas tubuh, sehingga akan 

menurunkan produktifitas kelinci (Dewi, 2006). 

Suhu lingkungan yang berbeda berpengaruh 

terhadap daya adaptasi kelinci New Zealand White yang 

dinyatakan dengan HTC. Cekaman panas atau secakam 

dingin dinyatakan pada daya adaptasi ternak atau nilai 

HTC (Heat Tollerance Coefficient) yang ditentukan dari 

frekuensi pernafasan dan suhu tubuh (Philips,2001). 
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Ternak yang mengalami stress akan mendorong gen 

bekerja untuk merespon beban panas lingkungan di atas 

zona termonetral. Aktivasi sistem ini akan dimulai pada 

permukaan kulit ketika suhu kulit melebihi 35
o
C yang 

menyebabkan tubuh binatang mulai menyimpan panas 

dan dihasilkan sinyal untuk menigkatkan mekanisme 

evaporasi untuk mempengaruhi pertumbuhan (Ma et al., 

2014).  

Dari uraian di atas, maka perlu adanya pengaturan 

suhu agar perubahan suhu  lingkungan tidak terjadi secara 

signifikan. Menurut Yan dan Li (2008), peningkatan 

temperatur lingkungan dari 20 
o
C menjadi 35

o
C 

menyebabkan laju respirasi meningkat dari 40 kali/menit 

menjadi 200 kali/menit. Dengan mengatur suhu dengan 

kisaran yang berbeda, maka dapat ditentukan pada 

kisaran suhu berapa kelinci New Zealand White masih 

bisa mempertahankan daya tahan panas tubuhnya. 

Penelitian tentang pengaruh suhu lingkungan yang 

berbeda terhadap nilai HTC  kelinci New Zealand White 

sejauh ini masih jarang, sehingga perlu dilakukan 

penelitian terkait pengaruh suhu lingkungan  terhadap 

HTC kelinci New Zealand White untuk menentukan 

sistim pemeliharaan kelinci New Zealand White yang 

ideal meskipun suhu berada di luar zona nyaman kelinci.  
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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Kelinci bisa hidup di suhu 

10-30 
o
C (Rukmana, 2005) 

Suhu lingkungan di atas zona nyaman 

mempengaruhi daya tahan panas/HTC 

kelinci 

Suhu nyaman kelinci 21
o
C (Marai 

et al., 2002) 
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23-25 
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1.6 Hipotesis 

H0 =  Pengaturan suhu  pemeliharaan dengan kisaran 

yang berbeda/diatas suhu nyaman kelinci akan 

menurunkan nilai HTC. 

H1 =  Pengaturan suhu  pemeliharaan dengan kisaran 

yang berbeda/diatas suhu nyaman kelinci akan 

meningkatkan nilai HTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


