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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelinci Peranakan New Zealand White 

    Kelinci mempunyai sistema sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia  

Phylum : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Classis : Mammalia 

Ordo : Lagomorpa 

Familia : Lepuridge 

Sub Familia : Lepus, Orictolagus 

Species              : Orictolagus caniculus (Susilorini, 2008) 

Kelinci peranakan New Zealand White merupakan 

kelinci albino yang mempunyai bulu yang tidak 

mengandung pigmen. Bulunya halus, padat, tebal dan 

matanya berwarna merah. Ada beberapa jenis New 

Zealand White yaitu New Zealand White, Red dan Black. 

Keunggulan dari kelinci New Zealand White yaitu 

mempunyai pertambahan bobot badan yang sangat cepat. 

Kelinci New Zealand White umur 58 hari sekitar 1,8 kg 

dan pada saat dewasa dapat mencapai bobot hidup 3,6 kg 

(Sartika, 2005). Tarmanto (2009) menambahkan, ternak 

kelinci merupakan salah satu jenis ternak yang dapat 

digunakan untuk dapat memenuhi sebagian kebutuhan 

daging sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat. 
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Kelinci di Indonesia sendiri dapat dikembangkan 

dengan baik di daerah dengan ketinggian 500 mdpl 

dengan suhu udara sejuk, berkisar antara15-18 
o
C. Suhu 

yang ideal di dalam kandang kelinci adalah 15-16 
o
C. 

Kelinci masih dapat hidup dengan baik pada suhu 10-30 
o
C (Rukmana,2005). Sedangkan pendapat Marai et al., 

(2002) menyatakan zona nyaman kelinci yaitu pada suhu 

21 
o
C. 

 

2.2 Respon Ternak Terhadap Lingkungan Thermal 

Esmay (1978) menyatakan ternak yang mempunyai 

temperatur tubuh lebih tinggi dari temperatur lingkungan 

akan berusaha menyeimbangkan temperatur tubuhnya 

dengan lingkungan melalui cara konduksi, konveksi, 

radiasi dan evaporasi. Menurut Brown-Brandl et al 

(2006), ternak menghasilkan sejumlah panas metabolisme 

tergantung dari kondisi lingkungan mikro. Panas yang 

dihasilkan kemudian dilepas oleh tubuh ternak. Panas 

yang dihasilkan oleh ternak dalam kandang merupakan 

komponen kritis keseimbangan panas untuk kondisi 

setimbang dalam struktur kandang. Perolehan dan 

penambahan panas tubuh ternak terjadi secara melalui 

mekanisme radiasi, konduksi dan konveksi.  

Menurut Virden and Kidd (2009), ketika ternak 

menderita stres, maka sistem neurogenik langsung 

diaktifkan, yang pada fase alarm ditandai dengan 

peningkatan tekanan darah, otot,  sensitivitas saraf, gula 

darah  dan respirasi. Bila upaya ini gagal untuk mengatasi 

stres, maka tubuh akan mengaktifkan  hypothalamic-

pituitary-adrenal cortical system. HPA axis adalah sistem 
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neuroendokrin (syaraf-hormon) tubuh yang melibatkan 

hypothalamus (bagian dari otak kecil), kelenjar hormon 

pituitary, dan kelenjar adrenal . Sistem komunikasi 

kompleks ini bertanggungjawab untuk menangani reaksi 

stress dengan mengatur produksi kortisol, sejenis hormon 

dan merupakan mediator rangsang syaraf. HPA-axis 

merupakan sebuah jalur kompleks interaksi antara tiga 

sistem yang terjadi dalam tubuh yang mengatur reaksi 

terhadap stress dan banyak proses dalam tubuh, termasuk 

didalamnya proses pencernaan, sistem ketahanan tubuh 

Menurut Nuriyasa (2012), ternak kelinci tergolong 

homeotherm, dimana ternak kelinci akan selalu berusaha 

mempertahankan suhu tubuhnya dengan cara mengatur 

produksi panas dan jumlah panas yang dilepaskan ke 

lingkungan. Adaptasi yang dilakukan ternak kelinci 

melalui proses homeostatis tidak berjalan efektif bila 

kondisi lingkungan melampaui batas, dapat ditoleransi 

oleh ternak kelinci. Pada kondisi ini ternak kelinci akan 

mengalami cekaman (stress). 

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).  

Temperatur sumber dengan temperatur lingkungan 

jika semakin memiliki selisih yang tinggi, maka proses 

perpindahan panas dengan cara konduksi makin tinggi. 

Temperatur kulit tidak dipengaruhi oleh perlakuan 
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ransum berbeda. Ternak dipelihara pada temperatur udara 

dalam kandang yang sama akan menghasilkan temperatur 

kulit yang sama pula, sesuai dengan pendapat (Thwaites 

and Kasa, 1993). 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. 

Hewan mempunyai tiga respon dalam menanggapi 

perubahan faktor-faktor lingkungan, diantaranya respon 

pengaturan, respon penyesuaian dan respon 

perkembangan. Respon pengaturan ini berlangsung cepat 

dan terjadinya melalui mekanisme fisiologi hewan yang 

menyangkut perubahan proses-proses metabolisme 

tubuhnya. Selanjutnya respon penyesuaian, respon ini 

terjadi dan memakan waktu lebih lama daripada respon 

pengaturan. Respon penyesuaian lebih lama karena 

respon ini melibatkan perubahan struktur dan morfologi 

hewan. Terakhir yaitu respon perkembengan, respon ini 

berlangsung lama karena terjadi perubahan struktur yang 

lebih banyak dan sifatnya relatif permanen.  Ketiga 

respon ini saling beroperasi menurut mekanisme sistem 

umpan balik negatif, seperti cara termostat (Sukarsono, 

2012). 

 

2.3 Pelepasan Panas Tubuh 

Menurut Sukarsono (2012), untuk beradaptasi 

terhadap lingkungan yang dingin, maka kulit mengerut 

dan akan terasa dingin, ini dilakukan untuk mengurangi 

hilangnya panas.  Proses mempertahankan suhu tubuh 

tersebut dikenal dengan proses termoregulasi atau 
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pengaturan panas. Proses ini terjadi bila ternak mulai 

merasa tidak nyaman. Secara fisiologis ternak yang 

mengalami cekaman panas akan berakibat pada : 1) 

penurunan nafsu makan; 2) peningkatan konsumsi 

minum; 3) penurunan metabolisme dan peningkatan 

katabolisme; 4) peningkatan pelepasan panas melalui 

penguapan; 5) penurunan konsentrasi hormon dalam 

darah, peningkatan temperatur tubuh, respirasi dan denyut 

jantung (McNeily, 2001). Menurut Brown-Brandl et al. 

(2006) pelepasan panas hewan terjadi melalui mekanisme 

evaporative heat loss dengan jalan melakukan pertukaran 

panas melalui permukaan kulit (sweating). 

Menurut Curtis (1983), reaksi biokimia dan 

fisiologis terjadi pada tingkat tertentu sebagian 

dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Efek dari lingkungan 

baru terasa ketika suhu hewan meningkat 10
o
C. 

Homeotherma adalah kondisi dimana suhu tubuh relatif 

lebih konstan. Mamalia dan unggas adalah hewan 

homeotherm karena mereka dapat menjaga inti dari suhu 

tubuh dalam batas yang sempit meskipun dengan 

fluktuasi yang panjang pada suhu lingkungan. Suhu tubuh 

yang baik yaitu antara 30
o
C pada mamalia.  

2.4 Frekuensi Pernafasan dan Suhu Tubuh 

Philips (2001) berpendapat, pernafasan merupakan 

proses pengambilan udara  yang masuk melalui hidung , 

kemudian keluar secara teratur. Oksigen dalam udara 

akan mempengaruhi jumlah frekuensi pernafasan. 

Konsumsi oksigen juga bermanfaat untuk menghasilkan 

energi tubuh dari pembakaran zat-zat makanan, 
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sedangkan karbondioksida merupakan hasil sisa 

pembakaran tersebut (Trisunuwati, 1989). 

Duke’s (1995) berpendapat, temperatur rektal pada 

ternak dipengaruhi beberapa faktor yaitu temperatur 

lingkungan, aktifitas, pakan, minuman, dan pencernaan. 

Produksi panas oleh tubuh secara tidak langsung 

tergantung pada pakan yang dikonsumsinya dan 

banyaknya persediaan pakan dalam saluran pencernaan. 

Peningkatan suhu tubuh bisa diketahui dengan mengukur 

suhu rektal dan suhu kulit. Sedangkan peningkatan 

frekuensi pernafasan dapat dilihat dari jumlah hembusan 

tiap menit yang dilepaskan melalui saluran pernafasan 

(Willianson dan Payne, 1993). 

Sumadi, (2000) menyatakan  kemampuan 

pernafasan kelinci cukup sulit untuk diukur, karena 

banyak variasi aktifitas yang mempengaruhi daya kerja 

paru-paru. Tetapi pengukuran kapasitas menangkap 

residu (functional residual capacity) dan volume 

kembang-kempisnya (breathing) paru-paru dapat diukur 

secara tepat, masing-masing 11,3 mL dan 15,8 mL. 

Kecepatan pernafasan kelinci bervariasi anatara 32-60 

hembusan / menit. Kelinci dengan berat 2-4 kg 

mempunyai pernafasan sebesar 39 hembusan / menit. 

Menurut Trisunuwati (1989), suhu rektal kelinci 

mempunyai suhu normal antara 38-39,5 
o
C, sedangkan 

hasil penelitian Linn (2000) menunjukkan, suhu normal 

kelinci kisaran 38,6 – 40,1 
o
C. Pada suhu dan 

kelembababn udara yang tinggi akan mempengaruhi suhu 

tubuh, frekuensi pernafasan, reproduksi dan kesehatan 

ternak (Philips, 2011). Menurut Jackson (2005), suhu 

sekitar akan mempengaruhi suhu tubuh ternak, suhu yang 
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lebih tinggi dari suhu ternak, maka ternak akan menerima 

panas dari lingkungan melalui kulit tubuh. Semakin kecil 

ternak, semakin besar beban panas yang diterima oleh 

tubuh 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 dan 

pelepasan panas (Kurihara and Shioya, 2003). Nursita, 

Cholis dan Kristianti (2002) mendapatkan hasil 

penelitian, frekuensi pernafasan kelinci berkisar antara 

70-76 kali/menit dan suhu tubuh 39.3-39.5 
o
C, dengan 

suhu kandang 25-26 
o
C dan kelembaban kandang 80-

82%. Linn (2000), didapatkan bahwa kelinci New 

Zealandd White mempunyai kecepatan nafas sebanyak 

32-168 kali/menit. Subangkit (2013) juga mendapatkan 

hasil dari penelitian bahwa pernafasan kelinci New 

Zealand White bisa sampai 179 kali/menit. 

Suhu tubuh merupakan proses dari penerimaan dan  

proses pelepasan panas. Mamalia memiliki suhu tubuh 

berkisar antara 37-39
o
C. Untuk mempertahankan suhu 

tubuhnya, ternak akan melakukan sesuatu untuk 

menyeimbangkan produksi panas dengan panas yang 

dilepaskan tubuhnya (Yani 2006). Suhu tubuh ternak 

dapat diketahui dengan memasukkan termometer tubuh 

ke dalam rektal selama satu menit. Suhu rektal dapat 

dijadikan petunjuk dari suhu tubuh ternak, karena suhu 

rektal relatif lebih konstan daripada bagian tubuh lain. 

Suhu rektal akan mengalami penurunan pada malam hari, 

sedangkan pada pagi hari suhu rektal akan berangsur 

mengalami kenaikan (Yachya, 2011).  
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2.5 HTC (Heat Tolerance Coefficient) 

Heat tolerance adalah ketahanan ternak terhadap 

panas sekitarnya. Suhu tubuh dan frekuensi pernafasan 

merupakan respon dari ternak yang sedang mengalami 

cekaman panas (Amakri and Fusho, 2009). Suhu 

lingkungan yang berbeda berpengaruh terhadap daya 

adaptasi kelinci New Zealand White yang dinyatakan 

dengan HTC (Heat Tollerance Coefficient). Cekaman 

panas atau cekaman dingin dinyatakan pada daya adaptasi 

ternak atau nilai HTC (Heat Tollerance Coefficient) yang 

ditentukan dari frekuensi pernafasan dan suhu tubuh 

(Philips,2001) 

Ternak dapat dikatakan memiliki tingkat ketahan 

terhadap panas yang baik jika memiliki nilai HTC = 2 

jika semakin tinggi nilai HTC, maka semakin rendah 

tingkat ketahanan ternak tersebut.  Tingginya nilai HTC 

disebabkan suhu tubuh yang semakin meningkat dan 

frekuensi yang banyak. Suhu tubuh dan frekuensi 

pernafasan ini yang dipakai untuk memperkirakan daya 

adaptasi ternak (Mashaly et al., 2004 ). 

Menurut Benezra (1954), frekuensi pernafasan dan 

suhu tubuh ternak dapat dijadikan parameter untuk 

perhitungan HTC (Heat Tolerance Coefficient) dengan 

menggunakan rumus Benezra (Benezra Coefficient), 

yaitu: 

    
  

  
 
  

  
 

Keterangan :  

HTC    : Heat Tolerance Coefficient 



17 
 

Tb  : Suhu tubuh ternak (
o
C) 

Fr  : Frekuensi pernafasan ternak tiap menit 

Ti  : Nilai standar suhu tubuh ternak (
o
C)  

Fi  : Nilai standar frekuensi pernafasan 

ternak tiap menit 

 

2.6 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang 

dimakan oleh ternak atau sekelompok ternak (Gaol, 2012). 

Konsumsi pakan pada kelinci dipengaruhi oleh lingkungan 

tempat kelinci hidup. Disini suhu lingkungan sangat 

berperan penting dalam memberi kenyamanan ternak. 

Menurut Nuriyasa (2012), tingkat kenyamanan ternak 

pada kandang akan meningkatkan efisiensi pada konsumsi 

pakan. Suhu yang nyaman akan memperkecil terjadinya 

cekaman panas pada kelinci, sehingga produktifitas kelinci 

tinggi. Kebutuhan Gizi kelinci dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kebutuhan gizi pada kelinci  

Zat Gizi 
Masa Pertumbuhan 

Hidup 

Pokok 

Energi Total (kkal) 2500 2100 

TDN (%) 65 55 

Serat Kasar (%) 10 14 

Lemak (%) 2 2 

Protein Kasar (%) 16 12 

Kalsium (%) 0,4 - 

Pospor (%) 0,22 - 

Sumber: National Research Council (1997) 

Selama penelitian berlangsung, hijauan yang 

diberikan adalah rumput lapang segar. Menurut Sulistyo 

(2008), bahwa rumput lapang merupakan campuran dari 

beberapa jenis rumput lokal yang umumnya tumbuh 

secara alami dengan daya produksi dan kualitas yang baik 

jika dalam keadaan segar. 

Menurut Nuriyasa (2012), konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh temperatur lingkungan dan kondisi 

ternak. Dalam suhu  lingkungan yang ekstrim, akan 

menyebabkan kelinci  mengalami cekaman panas.  Secara 

fisiologis ternak yang mengalami cekaman panas akan 

berakibat pada : 1) penurunan nafsu makan; 2) 

peningkatan konsumsi minum; 3) penurunan metabolisme 

dan peningkatan katabolisme; 4) peningkatan pelepasan 

panas melalui penguapan; 5) penurunan konsentrasi 

hormon dalam darah, peningkatan temperatur tubuh, 

respirasi dan denyut jantung (McNeily, 2001). Budiarta, 

Edhy dan Nur (2014) menambahkan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi bahan kering adalah kenaikan 
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temperatur suhu kandang akan menyebabkan stress yang 

berakibat menurunya konsumsi bahan kering. Mekanisme 

turunnya konsumsi bahan kering ini disebabkan oleh 

panas yang dihasilkan oleh proses metabolisme. Nursita 

dkk. (2002) mendapatkan hasil penelitian, pada suhu 

kandang 25-26
o
C dan kelembaban 80-81%, kelinci 

memiliki konsumsi pakan 105-127 gram/ekor/hari. 
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