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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Lokasi Penelitian 

Lokasi kegiatan penelitian ini berlokasi di desa 

Cerme, kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa 

Timur. Suhu dan kelembaban selama penelitian berkisar 

24 sampai 29 
o
C dengan kelembaban 60 sampai 70%. 

Suhu dan kelembaban udara merupakan dua faktor 

iklim yang dapat mempengaruhi produksi ternak, karena 

dapat menyebabkan perubahan keseimbangan panas 

dalam tubuh ternak, keseimbangan air, keseimbangan 

energi dan tingkah laku ternak (Esmay, 1978). 

Berdasarkan hasil pengamatan suhu, diketahui suhu 

ruang paling rendah yaitu 24
o 

C pada pagi hari, dan 

paling tinggi 29
o 

C pada siang hari. Suhu tersebut sudah 

ideal karena tidak melebihi batas minimum dan 

maksimum pada masing-masing suhu perlakuan. Menurut 

Umar (2006), kelembaban merupakan jumlah uap air di 

udara dalam suatu lingkungan atau ruang. Kelembaban 

kandang pada tiap perlakuan diasumsikan sama dengan 

suhu ruang, karena sirkulasi udara tiap kandang memiliki 

kesamaan, sehingga udara pada ruang mempengaruhi 

setiap kandang. Data rataan suhu udara ruang dan 

kelembaban tersaji dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Rataan suhu ( 
o
C) dan kelembaban udara (%) 

ruang selama penelitian  

Minggu ke- Suhu udara Kelembaban udara 

1 27.60 63.33 

2 28.19 60.33 

3 27.57 62.29 

4 27.50 62.05 

5 27.33 63.29 

6 27.14 63.05 

X + sd 27.6 +0.50 62.4 +1.80 

 

Rataan suhu dari masing-masing perlakuan tersaji 

pada Tabel 4. Ternak kelinci dapat dipelihara pada 

kisaran suhu lingkungan yang cukup luas yaitu 10-30
o
C 

(Sarwono, 2002). 

Tabel 4. Rataan suhu ( 
o
C)  kandang pada masing-masing 

perlakuan 

Minggu ke- P1 P2 P3 

1 24.48 28.05 31.93 

2 24.14 28.19 32.00 

3 24.26 27.86 31.74 

4 24.38 28.14 31.98 

5 24.64 27.86 31.88 

6 24.67 27.90 31.83 

X + sd 24.4 +0.41 28.0 + 0.35 31.9 +0.36 
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Pada Tabel 3, diketahui bahwa pengaturan suhu 

pada masing-masing perlakuan sudah berhasil, akan 

tetapi pernah didapatkan suhu di atas batas maksimum 

yaitu pada perlakuan P1 (26
o
C). Hal tersebut terjadi 

mungkin karena adanya pemadaman listrik sehingga 

blower  atau kipas pendingin pada perlakuan P1 mati dan 

menyebabkan suhu ruangan yang tinggi mempengaruhi 

suhu kandang. Listrik mati kira-kira satu sampai dua jam, 

sehingga tidak terlalu mempengaruhi suhu perlakuan. 

4.2 Frekuensi Pernafasan Kelinci Peranakan New Zealand 

White 

Pernafasan merupakan proses pengambilan udara 

yang masuk melalui hidung kemudian keluar secara 

teratur. Hasil penelitian telah didapatkan frekuensi 

pernafasan kelinci peranakan New Zealand White jantan 

lepas sapih dengan tiga perlakuan suhu yang berbeda 

yaitu dengan kisaran 74-163 kali/menit (Tabel 5). Hasil 

penelitian ini masih berada dalam kisaran yang normal, 

Yan and Li (2008) menyatakan, peningkatan suhu 

lingkungan dari 20
o 

C menjadi 35
o 

C dapat menyebabkan 

frekuensi pernafasan meningkat dari 40 kali/menit 

menjadi 200 kali/menit.   
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Tabel 5. Rataan frekuensi pernafasan  kelincci pernakan 

New Zealand White jantan lepas sapih selama 

penelitian (kali/menit) 

Perlakuan Ulangan 

1 2 3 4 5 6 Rata-

rata 

P3 154 154 141 156 163 147 152.6
 

+7.71
a 

P2 128 132 136 129 127 142 132.3
 

+5.69
b 

P1 80 81 74 74 76 76 77.4
 

+3.15
c 

Keterangan : Superskrip a-c yang berbeda menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P<0.01) 

 

Menurut Sumadi dkk. (2000), kemampuan 

pernafasan kelinci cukup sulit diukur, karena banyak 

variasi aktifitas yang  mempengaruhi daya kerja paru-

paru. Kecepatan pernafasan kelinci bervariasi antara 32-

60 hembusan/menit. Kelinci dengan bobot 2-4 kg 

mempunyai pernafasan sebesar 39 kali/menit. Nuriyasa 

dkk. (2014) mendapatkan hasil dari penelitian bahwa 

kelinci lokal dewasa memiliki kecepatan pernafasan 59-

74 kali/menit. Hasil ini berbeda dengan hasil pengamatan 

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. Nusrita dkk. (2002) 

mendapatkan hasil frekuensi pernafasan kelinci dengan 

model kandang atap genteng dan seng dengan suhu 
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kandang 25-26
o
C yaitu 70 sampai 76 kali/menit. 

Frekuensi pernafasan akan berjalan cepat jika suhu tubuh 

tinggi. Jika suhu tubuh rendah saat frekuensi pernafasan 

cepat, itu terjadi karena pada saat itu semua proses 

pelepasan panas sudah hampir sepenuhnya selesai. 

Menurut Nuriyasa dkk. (2010) menyatakan, peningkatan 

laju respirasi adalah merupakan usaha ternak untuk 

mempercepat proses pelepasan panas dengan cara 

evaporasi dari saluran pernafasan. Oleh karena itu 

mempercepat laju pernafasan adalah usaha yang paling 

efektif untuk mengurangi panas tubuh. Hasil uji statistik 

menunjukkan, perlakuan pengaturan suhu lingkungan 

berbeda sangat nyata (P<0.01) pada frekuensi pernafasan 

kelinci peranakan New Zealand White, dimana frekuensi 

pernafasan paling rendah terjadi pada perlakuan P1 dan 

paling tinggi pada P3. Data analisis statistik frekuensi 

pernafasan kelinci tersaji pada Lampiran 3. 

Pendapat di atas terjadi perbedaan karena 

penggunaan sampel yang berbeda yaitu kelinci lokal dan 

New Zealand White. Kelinci yang terbiasa pada suhu 

yang ditentukan, mengalami penurunan frekuensi 

pernafasan. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik rataan frekuensi pernafasan 

kelinci peranakan New Zealand White 

(kali/menit) 

  Gambar 2 menunjukkan, frekuensi pernafasan 

kelinci tiap minggu cenderung stabil, Nuriyasa (2012) 

berpendapat, ternak kelinci tergolong homeotherm, 

dimana 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. 

4.3 Suhu Tubuh Kelinci Peranakan New Zealand White 

Suhu tubuh merupakan proses dari penerimaan dan  

proses pelepasan panas. Mamalia memiliki suhu tubuh 

antara 37-39
o
C. Untuk mempertahankan suhu tubuhnya, 

ternak akan melakukan sesuatu untuk menyeimbangkan 

produksi panas dengan panas yang yang dilepaskan 

tubuhnya (Yani 2006). Frekuensi pernafasan banyak, 
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maka suhu rendah, itu dikarenakan kelinci melakukan 

proses termoregulasi atau pengaturan panas. Menurut 

Sukarsono (2012) proses ini terjadi bila ternak mulai 

merasa tidak nyaman. Suhu tubuh diketahui dengan 

pengukuran pada rektal. Suhu rektal adalah bagian yang 

diukur untuk mewakili seluruh tubuh, karena suhu rektal 

relatif lebih konstan daripada bagian tubuh lain (Yachya, 

2011). Menurut Duke’s (1995), suhu tubuh pada ternak 

dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu 

temperatur lingkungan. Peningkatan suhu tubuh bisa 

diketahui dengan mengukur suhu rektal dan suhu kulit. 

Berdasarkan hasil penelitian, telah didapatkan hasil suhu 

tubuh (rektal) kelinci peranakan New Zealand White lepas 

sapih berkisar 38.2-39.2
o
C. Hasil tersebut suhu kelinci 

masih dikatakan normal, menurut Trisunuwati (1989), 

suhu rektal kelinci mempunyai suhu normal antara 38-

39,5 
o
C, sedangkan menurut Linn (2000) suhu normal 

kelinci kisaran 38.6-40.1
o
C. Nuriyasa, dkk. (2014), juga 

mendapatkan hasil suhu rektal kelinci lokal 36.26
o
C 

sampai 39.97
o
C. Data rataan suhu tubuh kelinci 

peranakan New Zealand White dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rataan suhu tubuh  kelinci peranakan New 

Zealand White (
o
C) selama penelitian  

Perlakuan Ulangan 

1 2 3 4 5 6 Rata-

rata 

P3 38.95 39.04 39.06 39.11 39.07 39.18 39.1 

+0.08
a
 

P2 38.74 38.54 38.70 38.86 38.92 38.79 38.8 

+0.08
b
 

P1 38.16 38.61 38.69 38.74 38.73 38.68 38.7 

+0.05
c
 

Keterangan : Superskrip a-c yang berbeda menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P<0.01) 

 

Hasil statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

pengaturan suhu kandang berbeda sangat nyata (P<0.01) 

pada suhu tubuh kelinci peranakan New Zealand White, 

dimana suhu paling rendah pada P1 dan paling tinggi pada 

P3. Analisis statistik suhu tubuh tersaji pada Lampiran 4. 

Pengaturan suhu yang konstan akan berdampak pada suhu 

tubuh kelinci yang konstan juga. Perubahan suhu kelinci 

peranakan New Zealand White dapat dilihat pada Gambar 

3. 
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Gambar 3. Grafik rataan suhu tubuh kelinci 

peranakan New Zealand White (
o
C) 

Gambar 3 menunjukkan, rataan suhu tubuh kelinci 

tiap minggu masih pada kisaran normal yaitu 38,4 – 

39,1
o
C, menurut Trisunuwati (1989), suhu rektal kelinci 

mempunyai suhu normal antara 38-39,5 
o
C 

4.4 Heat Tolerance Coefficient (HTC) Kelinci Peranakan 

New Zealand White 

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). Berdasarakan 

hasil penelitian, diketahui nilai HTC kelinci dengan 

kisaran 2.2 nilai minimum dan 3.7 nilai maximum. 

Menurut Mashaly et al. (2004), ternak dapat dikatakan 

memiliki tingkat ketahanan terhadap panas yang baik jika 

memiliki nilai HTC=2, semakin tinggi nilai HTC, maka 

semakin rendah tingkat ketahanan ternak tersebut. 

Tingginya nilai HTC disebabkan suhu tubuh yang semakin 
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meningkat dan/atau frekuensi nafas yang banyak. Suhu 

dan frekuensi pernafasan ini yang dipakai untuk 

memperkirakan daya adaptasi ternak. Data rataan dari nilai 

HTC kelinci peranakan New Zealand White tersaji pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan nilai HTC kelinci peranakan New Zealand 

White selama penelitian 

Perlakuan Ulangan 

1 2 3 4 5 6 Rata-

rata 

P3 3.54 3.55 3.33 3.59 3.70 3.44 3.5
 

+0.13
a 

P2 3.11 3.17 3.25 3.13 3.10 3.34 3.2
 

+0.09
b 

P1 2.32 2.33 2.21 2.21 2.26 2.26 2.3
 

+0.05
c 

Keterangan : Superskrip a-c yang berbeda menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P<0.01) 

 

Tabel 7. menunjukkan perlakuan P1 memiliki nilai 

HTC yang rendah dan perlakuan P3 memiliki nilai HTC 

yang paling tinggi. 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). Menurut Virden and Kidd 
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(2009), ketika ternak menderita stres, maka sistem 

neurogenik langsung diaktifkan, yang pada fase alarm 

ditandai dengan peningkatan tekanan darah, otot,  

sensitifitas saraf, gula darah  dan respirasi. Berdasarkan 

hasil hitung statistik, menunjukkan bahwa perlakuan 

pengaturan suhu lingkungan berbeda sangat nyata 

(P<0.01) pada nilai HTC kelinci peranakan New Zealand 

White. Data analisis statistik nilai HTC tersaji pada 

Lampiran 5. 

Suhu perlakuan yang berada pada kisaran yang 

hampir mendekati zona nyaman kelinci pada perlakuan P1, 

menyebabkan homeostatis berjalan dengan baik sehingga 

pelepasan panas kelinci lebih rendah daripada perlakuan 

P2 dan P3. Meski perlakuan P2 dan P3 jauh dari angka 

normal, setidaknya naik turunnya nilai HTC pada semua 

perlakuan dalam kisaran yang stabil. Data naik turunnya 

nilai HTC dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Grafik rataan nilai HTC kelinci peranakan 

New Zealand White  
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Gambar 4 menunjukkan, nilai HTC kelinci pada 

perlakuan P2 dan P3 tinggi, menurut Mashaly et al, (2004), 

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.   

 

4.5 Konsumsi Pakan Kelinci Peranakan New Zealand 

White 

Konsumsi pakan adalah jumlah bahan kering pakan 

yang dikonsumsi ternak tiap hari dan diperoleh dengan 

menghitung selisih antara jumlah pemberian pakan 

dengan sisa pakan. Konsumsi bahan kering = pakan yang 

diberikan – jumlah pakan yang tersisa (Nugroho, 2012). 

Konsumsi pakan adalah parameter untuk mengetahui 

keadaan fisiologis ternak. Dalam keadaan fisiologis yang 

berbeda, maka konsumsi pakan ternak berbeda pula. 

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) 
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Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kelinci 

dengan perlakuan P2 dan P3 memiliki nilai HTC yang lebih 

tinggi daripada perlakuan P1. Menurut Amakri dan Fusho 

(2009), Heat tolerance adalah ketahanan ternak terhadap 

panas sekitarnya. Secara fisiologis, ternak yang 

mengalami cekaman panas akan berakibat diantaranya 

penurunan nafsu makan dan peningkatan konsumsi air 

minum. Rataan nilai HTC dan konsumsi pakan tersaji 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan nilai HTC dan konsumsi pakan 

(gram/ekor/hari) kelinci selama penelitian 

Perlakuan Nilai HTC Konsumsi Pakan 

P3 3.5
 
+0.13

a 
64.0 +1.18

a 

P2 3.2
 
+0.09

b 
66.0 +1.22

b 

P1 2.3
 
+0.05

c 
68.7

 
+0.95

c 

Keterangan : Superskrip a-c yang berbeda menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P<0.01) 

 

Tabel 8. menunjukkan perlakuan P1 memiliki nilai 

HTC yang rendah dan memiliki konsumsi pakan yang tinggi, 

sedangkan perlakuan P2 dan P3 yang memiliki nilai HTC jauh 

dari perlakuan P1, memiliki konsumsi pakan yang rendah. 

Berdasarkan pengamatan, penambahan air minum paling 

sering dilakukan pada perlakuan P3. Selain dengan cara 

evaporasi, pelepasan panas tubuh bisa dikurangi dengan 

meningkatkan konsumsi air minum sehingga konsumsi pakan 

cenderung menurun (McNeily, 2001). 


