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ABSTRACT 

 

Research on measurement of heat tolerance in Lenteng 

Subdistrict, Sumenep Regency Madura on 25 January until 20 

February 2017. The research aimed to compare adaptive ability 

on heat tolerance of Madura cattle and Madrasin cattle. The 

materials used for this Research are  80 Madura cattle consisting 

of  20 Madura bull, 20 Madura cow, 20 Madrasin bull (crosses 

between the Limousin bulls and Madura cows) and 20 Madrasin 

cow. Measurement of heat tolerance using the Benezra 

Coefficient with the parameter frequency respiration and rectal 

temperature. The result showed that average value Respiration 

Rate in the afternoon of Madura bull 28.4 times/minute, Madura 

cow 28.4 times/minute, Madrasin bull 28.8 times/minute and 

Madrasin cow 28.0 times/minute. The average rectal temperature 

in the afternoon of Madura bull 38.23, Madura cow 38.72, 



 

 

 

Madrasin bull 38.12 and Madrasin cow 38.31. The average value 

of heat tolerance using Benezra Coefficient each of Madura bull 

2.23, Madura cow 2.24, Madrasin bull 2.24 and Madrasin cow 

2.21. Based on the heat tolerance, of Madrasin cattle suitable to 

be developed in the Madura Island. So, we can concluded the 

Heat Tolerance Coefficient Madura cattle and Madrasin cattle 

approaching Heat Tolerance Coefficient perfect namely 2, it 

mean that Madrasin cattle suitable to be developed in Madura. 

 

Keywords: Heat Tolerance, Frequency Respiration, Rectal 

Temperature. 
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RINGKASAN 

 

Sapi Madura merupakan salah satu plasma nutfah yang 

berkembang baik di Madura. Sapi Madura menjadi bangsa sapi 

yang mempunyai daya adaptasi yang sangat tinggi terhadap 

lingkungan. Peternak rakyat di pulau Madura menggunakan dua 

bangsa sapi yaitu sapi Madura dan sapi Madrasin. Perkawinan 

silang antara sapi Madura dan sapi Limousin untuk memperbaiki 

mutu genetik dan produktivitas sapi lokal. Sapi Madrasin 

memiliki penampilan eksterior tubuh yang lebih berat dari pada 

sapi Madura. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pengukuran 

terhadap kondisi fisiologis ternak berupa suhu rektal, frekuensi 

pernafasan dan HTC sebagai acuan ternak berproduksi optimal 

sesuai dengan kemampuan genetik yang dimiliki.  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2017 di 

Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kondisi 

fisiologis dari sapi Madura dan sapi Madrasin yang meliputi 



 

 

 

pengukuran frekuensi pernafasan, suhu rektal, dan HTC (Heat 

Tolerance Coefficient). 

Materi penelitian yang digunakan ini berjumlah 80 ekor 

sapi Madura yang terdiri dari 20 ekor sapi Madura jantan, 20 

ekor sapi Madura betina, 20 ekor sapi Madrasin (Persilangan 

antara sapi Limousin dengan sapi Madura) jantan dan 20 ekor 

sapi Madrasin betina. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu survey dengan pengumpulan data primer. Data primer 

didapat dari pengamatan secara langsung di lapangan yang 

meliputi suhu dan kelembaban, pengukuran suhu rektal, 

frekuensi pernafasan dan HTC. Metode sampling ternak 

menggunakan purpossive sampling berdasarkan kepemilikan 

ternak. Variabel yang diamati meliputi pengamatan frekuensi 

pernafasan, pengukuran suhu rektal dan HTC pada sapi Madura-

Madrasin. Analisis data yang digunakan untuk menganalisa 

perbandingan frekuensi pernafasan, suhu rektal, HTC pada sapi 

Madura dan sapi Madrasin (Madura-Limousin) di Kabupaten 

Sumenep Madura menggunakan uji pola tersarang (Nested). 

Perlakuan penelitian yaitu pengukuran suhu tubuh (rektal) 

menggunakan thermometer yang dimasukan kedalam rektum dan 

pengamatan frekuensi pernafasan yang dihitung menggunakan 

Hand Tally Counter selama 1 menit. Frekuensi pernafasan dan 

suhu tubuh sapi Madura-Madrasin sebagai parameter untuk 

perhitungan HTC (Heat Tolerance Coeffcient) dengan 

menggunakan rumus Benezra. 

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa perbedaan 

bangsa sapi dan jenis kelamin tidak memberikan perbedaan yang 

nyata (P>0,05) terhadap suhu rektal sapi, frekuensi pernafasan, 

HTC pada sapi Madura dan sapi Madrasin. Kesimpulan dari 

penelitian ini bahwa pada sapi Madura dan sapi persilangan 



 

 

 

Madrasin (Madura-Limousin) yang dipelihara di dataran rendah 

bersuhu panas memiliki rataan HTC pada siang hari sebesar 2,2, 

frekuensi pernafasan sebesar 28 kali/min dan suhu rektal sebesar 

38oC maka dapat dikatakan sapi tidak mengalami cekaman panas 

dan sapi Madrasin cocok untuk dikembangkan di Madura. Saran 

dari penelitian untuk mendapatkan nilai HTC yang normal perlu 

dilakukan perbaikan kualitas pakan serta memperhatikan 

kenyamanan ternak agar ternak tidak mengalami cekaman panas 

yang cukup tinggi sehingga produktifitas ternak dapat 

ditingkatkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi Madura merupakan salah satu plasma nutfah sapi 

potong asli yang cocok pada lingkungan kering dan 

berkembang baik di pulau Madura. Sapi ini memiliki 

kemampuan daya adaptasi yang baik terhadap stress pada 

lingkungan tropis, keadaan pakan yang kurang baik, mampu 

hidup dan berkembang dengan baik. Sebagaimana sapi potong 

lain menunjukkan terjadinya penurunan produktivitas yang 

dapat diakibatkan oleh seleksi negatif yaitu pemotongan sapi 

produktif danfaktor inbreeding akibat Pemerintah Madura 

melarang sapi potong lain masuk ke Pulau Madura. Salah satu 

upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat melalui komoditas sapi potong yaitu dengan 

peningkatan kemampuan produktivitas ternak lokal yang telah 

tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan lahan 

kering dan terdapat kesesuaian selera masyarakat Madura. 

Sapi Madura merupakan adalah satu bangsa sapi lokal 

Indonesia yang diduga persilangan sapi Zebu (Bos indicus) 

dan banteng (Bos javanicus). Sapi Madura dapat 

dikelompokkan menjadi 3 peruntukan, yaitu sapi Karapan 

(balapan), sapi Sonok dan sapi Pedaging (Febriana, Farajallah 

dan Perwitasari, 2015). Sapi Madura saat ini menjadi breed 

(bangsa) sapi potong lokal yang terbentuk sebagai akibat 

isolasi alam dan pengaruh lingkungan, sehingga mempunyai 

keseragaman karakteristik yang menonjol diantara breed sapi 

potong lokal lainnya di Indonesia. Sapi Zebu memiliki 

kontribusi sifat-sifat genetik  seperti toleran terhadap stress 

akibat iklim, daya tahan terhadap serangan caplak dan seleksi 

alam serta lingkungan yang ketat dalam kurun waktu yang 
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lama, maka sapi Madura menjadi bangsa sapi yang 

mempunyai daya adaptasi sangat tinggi terhadap lingkungan. 

Sapi Madura mempunyai respon yang baik terhadap perbaikan 

pakan serta tahan terhadap pakan dengan kandungan serat 

kasar tinggi (Kutsiyah, 2012).  

Sapi lokal memiliki daya tahan yang lebih bagus dan 

kemampuan reproduktivitas lebih baik dibanding sapi 

persilangan. Sapi persilangan yang terdapat di Madura 

memiliki gen dari bangsa Bos Taurus yang diketahui tidak 

tahan terhadap lingkungan yang panas namun memiliki 

pertumbuhan bobot badan yang bagus dan cepat. Ternak lokal 

lebih mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan 

kondisi manajemen pemeliharaan di Indonesia yang sebagian 

besar dipelihara di peternakan rakyat. Hartatik, Mahardika, 

Widi dan Baliarti (2009) mengungkapkan bahwa Peternakan 

rakyat di pulau Madura menggunakan dua jenis bangsa sapi, 

yaitu sapi Madura dan sapi persilangan Marasin. Sapi silangan 

antara sapi Madura dengan sapi Limousin baru masuk ke 

pulau Madura sekitar tahun 2000. Introduksi sapi Limousin 

masuk ke pulau Madura melalui Inseminasi Buatan (IB). 

Perkawinan silang antara sapi Madura dengan sapi Limousin 

untuk memperbaiki mutu genetik dan produktivitas sapi lokal. 

Sapi Madrasin memiliki penampilan eksterior tubuh dan berat 

badan lebih baik dibanding sapi Madura (Rahmawati, Harijani 

dan Lamid, 2015). Sapi Madura persilangan dengan Limousin 

untuk meningkatkan berat hidup. Upaya tersebut perlahan 

diterapkan oleh peternak yang didukung oleh Pemerintah, 

terutama ketika kebijakan desentralisasi diimplementasikan di 

Indonesia. Pemerintah Daerah pulau Madura mencoba untuk 

mengenalkan lintas ternak untuk meningkatkan pendapatan 

peternak, namun hal tersebut akan bertentangan dengan upaya 
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dari kebijakan nasional untuk melestarikan sapi Madura 

sebagai indigenous sumber daya genetik. Hasil persilangan 

akan menghilangkan karakteristik asli dari sapi Madura. 

Sutarno and Setyawan (2015) mengungkapkan bahwa 

peternak Madura merasa bahwa sapi Limousin crossed dengan 

Madura (Limad atau Madrasin) meningkatkan berat badan dan 

lebih menguntungkan daripada sapi Madura. 

Suhu udara yang meningkat diatas suhu termonetral 

maka sapi akan mengalami cekaman. Cara mengetahui ternak 

mengalamai cekaman dapat dilakukan dengan mengetahui 

suhu tubuh melelui hasil pengukuran suhu rektal, frekuensi 

pernafasan, dan perhitungan heat tolerance coefficient. 

Menurut Tyler and Enseminger(2006) yang menyatakan daya 

tahan ternak pada daerah tropis terhadap panas merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting agar ternak berproduksi 

optimal sesuai kemampuan genetik yang dimiliki. Ternak yang 

tidak tahan terhadap panas, produktivitasnya akan turun akibat 

dari menurunnya konsumsi pakan. Sementara itu ternak yang 

tahan terhadap panas dapat mempertahankan suhu tubuhnya 

dalam kisaran yang normal tanpa mengalami perubahan status 

fisiologis dan produktivitas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai pengukuran kondisi fisiologis terhadap 

daya tahan sapi Madura dan sapi Madrasin untuk 

mempertahankan produksi yang optimal sesuai dengan 

kemampuan genetik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 

kondisi fisiologis dari sapi Madura yang memiliki daya 

adaptasi yang baik terhadap lingkungan yang panas dan 
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crossbreed  persilangan sapi Madura dengan sapi Limousin 

(Madrasin) yang diukur dari Frekuensi Pernapasan, Suhu 

Rektal dan HTC. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kondisi 

fisiologis dari sapi Madura yang memiliki daya adaptasi 

terhadap lingkungan yang panas dan sapi persilangan 

Madrasin yang meliputi pengukuran Frekuensi Pernapasan, 

Suhu Rektal dan HTC (Heat Tolerance Coefficient). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman atau kajian ilmiah dalam memilih jenis sapi yang 

sesuai untuk dibudidayakan dan dapat menjadi acuan 

manajemen pemeliharaan sapi Madura. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Keragaman genetik ternak lokal perlu dipertahankan 

dengan tujuan seleksi maupun pemanfaatan gen tertentu untuk 

mendapatkan produktivitas yang diinginkan. Upaya 

mempertahankan keragaman genetik melalui konservasi 

merupakan bentuk usaha yang cukup rasional baik ditinjau 

dari aspek potensi, keilmuan maupun sosio-ekonomi. Karnaen 

(2007) menjelaskan bahwa sapi Madura merupakan sapi 

dwiguna yaitu sebagai ternak kerja dalam pertanian, penarik 

gerobak, penghasil pupuk organikdan sebagai ternak potong 

penghasil daging. Salah satu tolak ukur produktivitas ternak 

sapi potong adalah pertumbuhan. Kecepatan tumbuh sapi 

potong yang sebenarnya meningkat sesuai dengan peningkatan 
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umur sampai saat tertentu dan kemudian menurun lagi sampai 

konstan. 

Terdapat dua bangsa sapi yang digunakan peternak di 

pulau Madura. Berbagai cara dilakukan peternak untuk 

mendapatkan sapi dengan produktivitas yang bagus. 

Masuknya sapi eksotik seperti sapi Limousin ke Pulau Madura 

melalui pesilangan dengan teknik Inseminasi Buatan (IB) 

perlu diperhatikan performan produksi dan reproduksinya, 

bahwa sapi Limousin kurang bisa beradapasi pada kondisi 

daerah yang panas dan kering. Perkawinan silang antara sapi 

Madura dengan sapi Limousin diharapkan dapat 

memeperbaiki mutu genetik dari sapi Madura. Diketahui sapi 

Madura memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

lingkungan, sedangkan sapi Limousin memiliki pertumbuhan 

berat badan yang cepat. Persilangan sapi Madura dengan sapi 

Limousin menghasilkan bangsa baru yang disebut sapi 

Madrasin. Hartatik (2015) menjelaskan sapi Madrasin 

merupakan hasil persilangan antara pejantan sapi Limousin 

dengan induk betina sapi Madura sehingga sapi Madrasin 

memiliki karakteristik eksterior yang menyerupai ciri-ciri 

kedua sapi tersebut. Pertumbuhan dan kinerja dari sapi 

Madrasin merupakan perpaduan dari sapi Limousin dan sapi 

Madura. 

Kedua bangsa sapi yaitu sapi Madura dan sapi 

Madrasin perlu dilakukan pengukuran fisiologis untuk 

mengetahui daya tahan ternak terhadap panas. Fisiologis 

ternak meliputi suhu dan kelembaban lingkungan, frekuensi 

pernapasan, dan suhu rekral sebagai parameter untuk 

mengetahui nilai HTC (Heat Tolerance Coefficient). Suhu 

tubuh hewan homeotermi merupakan hasil keseimbangan dari 

panas yang diterima dan dikeluarkan oleh tubuh. Suhu normal 
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adalah panas tubuh dalam zone thermoneutral pada aktivitas 

tubuh terendah. Cara untuk memperoleh gambaran suhu tubuh 

salah satunya adalah dengan melihat suhu rektal dengan 

pertimbangan bahwa suhu rektal merupakan tempat 

pengukuran terbaik. Menurut Kumar, Gupta, Verma and 

Vineeth (2017) yang menyatakan bahwa tingginya intensitas 

matahari di wilayah Indonesia menyebabkan suhu udara 

meningkat, hal ini dapat mengakibatkan sapi potong yang 

dipelihara akan terkena cekaman panas dan cekaman panas 

yang ditimbulkan akan berpengaruh negatif terhadap proses, 

produksi maupun reproduksi. Utomo, Miranti dan Intan (2009) 

menjelaskan bahwa respon yang menunjukkan adanya 

cekaman panas pada tubuh ternak ditandai dengan peningkatan 

suhu rektal dan apabila peningkatan denyut nadi serta 

frekuensi pernapasan mampu mengatasi cekaman panas maka 

suhu rektal sedikit sekali mengalami peningkatan. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah perbedaan jenis 

sapi dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan, suhu rektal 

dan HTC pada keadaan panas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Madura  

Sapi Madura dikategorikan sebagai sapi potong tipe 

sapi kecil karena memiliki kerangka tubuh yang kecil. 

Kutsiyah, Kusmartono dan Susilawati (2003) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa BCS (body condition score) 

sapi Madura betina yang tidak disilangkan (4,7±0,68) maupun 

yang disilangkan (5,04±0,74) relatif cukup baik. Pada nilai 

BCS optimum (BCS 5-7), sapi Madura memiliki fertilitas yang 

tinggi tetapi semakin baik kondisi badan cenderung diikuti 

dengan penurunan fertilitas. Bobot badan rata-rata sapi 

Madura betina yang tidak disilangkan sebesar 218,4±21,85 kg, 

sedangkan sapi Madura betina yang disilangkan bobot hidup 

rata-rata 257,51±45,24 kg.  

Sapi Madura merupakan sapi lokal Indonesia yang 

telah menunjukan bentuk yang seragam. Sapi Madura jantan 

dan betina memiliki bulu merah bata kekuningan, bentuk 

tubuhnya kecil dan kaki pendek tetapi kuat. Sapi jantan 

mempunyai punuk yang jelas sedangkan sapi betina tidak 

berpunuk. Tanduk sapi Madura berukuran kecil, pendek dan 

melengkung setengah lingkaran dengan ujung mengarah ke 

depan. Perkembangan tanduk betina kurang baik dan hampir 

tidak tampak. Sapi Madura mempunyai bulu pantat, moncong, 

ekor dan kaki bawah berwarna semir putih (Hartatik, 2015). 

Sapi Madura diduga adalah hasil persilangan antara sapi Bali 

(Bos sondaicus) dengan sapi Zebu (Bos indicus). Sebagian lagi 

mengemukakan antara banteng dengan campuran Zebu 

(Sinhala) dan sapi tipe Shorthorn, atau antara banteng (Bibos 

sondaicus) dengan sapi-sapi lokal di Jawa Tengah yang 
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kemudian memperoleh tambahan darah Zebu (Kutsiyah, 

2012).  

Sapi Madura termasuk sapi potong yang memiliki 

kemampuan daya adaptasi yang baik terhadap stress pada 

lingkungan tropis, keadaan pakan yang kurang baik mampu 

hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Serta tahan 

terhadap infestasi caplak (Wijono, Mariyono dan Setiadi, 

2004). Sapi Madura tumbuh dengan baik meski kualitas pakan 

ternak miskin. Sapi Madura dapat berjalan cepat dan 

digunakan balapan (Karapan Sapi). Hal ini juga digunakan 

untuk kontes kecantikan karena tubuhnya padat berisi (Sapi 

Sonok). (Sutarno and Setyawan, 2016).Karakteristik sapi 

Madura sudah sangat seragam, yaitu bentuk tubuhnya kecil, 

kakinya pendek dan kuat, memiliki bulu berwarna merah bata 

agak kekuningan tetapi bagian perut dan paha sebelah dalam 

berwarna putih dengan peralihan yang kurang jelas atau semir 

keputihan, bertanduk khas dan jantannya bergumba (Pradana, 

Busono dan Maylinda, 2015). 

Hal tersebut juga sesuai dengan Hartatik (2015) yang 

mengatakan bahwa sapi Madura dewasa mempunyai 

karakteristik warna tubuh berwarna kuning kecoklatan untuk 

sapi betina sedangkan sapi jantan berwarna merah bata atau 

merah cokelat bercampur putih dengan batas yang tidak jelas 

pada bagian pantat. Warna sekitar mata berwarna hitam, warna 

pinggir telinga berwarna hitam, warna bagian bawah 

(tarsal/metatarsal) berwarna putih dan warna ekor berwarna 

hitam. Sapi Madura betina dewasa mempunyai bentuk badan 

kecil dan kakinya relatif pendek sedangkan pada sapi jantan 

perpunuk dan bergelambir. Sapi Madura jantan memiliki garis 

“belut” berwarna hitam serta mempunyai tanduk kecil dan 

pendek yang mengarah ke luar. 



 

11 
 

2.2 Sapi Madrasin (Madura-Limousin) 

Indonesia memiliki sangat tinggi keanekaragaman 

hayati, salah satunya adalah sumber daya genetik ternak di 

Indonesia seperti sapi lokal dan sapi persilangan. Sapi 

persilangan yang paling populer disebut oleh petani sebagai 

sapi Madrasin, dan ilmuwan menyebutnya sebagai Limura. 

Sapi Limura berasal dari persilangan antara banteng Limousin 

dan sapi Madura dengan inseminasi buatan yang 

dikembangkan dengan baik di Pulau Madura. Kinerja 

pertumbuhan ternak Limura adalah lebih besar dari sapi 

Madura. Sapi Peranakan Limousin merupakan sapi hasil 

persilangan antar bangsa (cross breeding) sapi Limousin dan 

sapi lokal, persilangan antar bangsa dilakukan untuk 

memadukan sifat-sifat unggul dari kedua bangsa. Persilangan 

yang terkenal di dunia adalah antara Bos taurus dan Bos 

indicus untuk membentuk bangsa baru yang memiliki 

keunggulan kedua bangsa tersebut (Eko, Isnaini dan 

Wahjuningsih, 2014). Volkandari, Hartatik dan Sumadi (2013) 

mengungkapkan bahwa sapi Madrasin memiliki karakteristik 

eksterior yang menyerupai sapi Limousin dan Madura atau 

perpaduan antara ciri-ciri kedua sapi tersebut. Pertumbuhan 

dan kinerja sapi Madrasin merupakan perpaduan dari sapi 

Limousin dan Madura. Ihsan dan Wahjuningsih (2011) 

menambahkan pemeliharaan sapi persilangan Limousin lebih 

disukai oleh peternak karena memiliki ukuran tubuh yang 

lebih besar serta harga jual yang tinggi dibandingkan sapi 

lokal. 

Warna tubuh sapi silangan Madrasin sebagian besar 

berwarna merah bata (45%) dan merah gelap (35%), 

sedangkan sapi Madura adalah merah terang (38,98%) dan 

merah bata (33,9%). Pola warna pada sapi silangan Madrasin 
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menunjukkan adanya pergeseran warna tubuh ke arah yang 

lebih gelap (Hartatik, Mahardika, Widi dan Baliarti, 2009). 

Crossbreeds sapi Madura dan Limousin adalah peringatan 

bagi peternak tradisional. Proses ini dilakukan secara langsung 

di lapangan dan tidak dikontrol secara eksklusif, sehingga 

dalam jangka panjang, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan 

mengubah komposisi genetik sapi Madura dan mempengaruhi 

daya tahan iklim kering. (Sutarno and Setyawan, 2015). 

 

2.3 Fisiologi Ternak 

2.3.1 Suhu Rektal 

Sapi mampu melakukan proses termoregulasi melalui 

mekanisme homeostasis dalam tubuh. Jika mengalami 

cekaman panas tubuh, maka sapi akan melakukan perubahan 

suhu rektal (Wuryanto, Darmoatmodjo, Dartosukarno, Arifin 

dan Purnomoadi, 2010). Suhu rektal dan kulit saat siang hari 

meningkat akibat dehidrasi dan frekuensi respirasi dan suhu 

tubuh berfluktuasi lebih besar pada saat tersebut (Weeth, 

Hunter and Piper, 2008). Menurut De Rensis and Scaramuzzi 

(2003) walaupun temperatur rektal tidak mengindikasikan 

suhu tubuh pada hewan, tetapi rektal adalah tempat yang tepat 

menginformasikan temperatur tubuh. Suhu rektal ternak 

berumur di atas satu tahun berkisar 37,8-39,2  ̊ C dan ternak 

dibawah satu tahun berkisar 38,6-39,8 ̊ C. 

Pada malam hari, suhu rektal akan terus mengalami 

penurunan, sedangkan pada pagi hari sampai sore suhu rektal 

mengalami kenaikan (Yani dan Purwanto, 2006). Stress panas 

pada sapi akan selalu ditandai dengan peningkatan laju 

respirasi dan laju denyut nadi, serta pada tingkatan yang berat 

adalah peningkatan suhu tubuh. Suhu lingkungan di bawah 

23,9 ̊ C disebut sebagai zona thermoneutral untuk sapi sub 
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tropis (Collier et. al, 2007). Suhu rektal merupakan cerminan 

suhu tubuh bagian dalam “core body temperature”. Suhu 

organ bagian dalam tidak hanya dicerminkan dari suhu rektal, 

tetapi dapat juga dilihat dengan mengukur suhu organ-organ 

bagian lainnya, namun di antara organ-organ lainnya. Rektum 

merupakan organ yang paling stabil dalam mencerminkan 

“core body temperature” (Frandson, 1996). Tingginya suhu 

rektal ternak pada siang hari kemungkinan juga disebabkan 

panas hasil metabolisme didalam tubuh. Prosuksi panas ternak 

dipengaruhi oleh tingkah laku, jumlah konsumsi pakan dan 

suhu lingkungan (Sudarmoyo, 1995).  

Ternak berhasil melakukan proses termoregulasi 

melalui mekanisme homeostasis di dalam tubuh. Respon yang 

menunjukkan adanya cekaman panas pada tubuh ternak 

ditandai dengan peningkatan suhu rektal dan apabila 

peningkatan denyut nadi serta frekuensi pernapasan mampu 

mengatasi cekaman panas maka suhu rektal sedikit sekali 

mengalami peningkatan (Utomo dkk, 2009). Sapi berada di 

lingkungan udara panas, akan mengalami kesulitan dalam 

membuang panas hasil metabolisme dari tubuhnya ke udara si 

sekitarnya, apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu yang 

cukup  lama atau pada tingkatan cekaman panas yang tinggi, 

maka temperatur tubuh sapi akan meningkat dan sapi akan 

mengalami stress panas (Hansen, 2004). Guna menjaga 

temperatur tubuhnya sehingga dapat mengatasi atau 

mengurangi stress panas tersebut, sapi akan meningkatkan 

pembuangan panas tubuhnya melalui pernapasan dan 

pengeluaran keringat, yaitu dengan meningkatkan frekuensi 

respirasi dan frekuensi denyut nadi (Farooq, Samad, Shehzad 

and Qayyun, 2010).  
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2.3.2 Frekuensi Pernapasan 

Frekuensi pernapasan merupakan gambaran fisiologis 

hewan saat ini atau keadaan umum normal dari hewan. 

Pemeriksaan frekuensi pernapasan untuk tujuan penegakan 

diagnosa suatu penyakit atau tujuan-tujuan lain (Serang, 

Suartha dan Arjentinia, 2016). Frekuensi pernapasan 

merupakan parameter dasar yang dipakai untuk menduga daya 

adaptasi ternak terhadap cekaman. Respon ternak terhadap 

kondisi lingkungan berbeda-beda, salah satunya respon 

terhadap lingkungan tempat ternak dipelihara (Pradana, 

Busono dan Maylinda 2015).Perhitungan frekuensi nafas pada 

sapi dilakukan dengan cara menghitung gerakan flank dan 

tulang rusuk yang bergerak simetris pada saat inspirasi selama 

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

per menit dan 20-40 kali per menit pada pedet (Jackson and 

Cockroft, 2002). 

Frekuensi pernapasan (kali per menit), diukur dengan 

cara meletakkan punggung telapak tangan dimuka hidung sapi 

melalui perhitungan hembus nafas atau nafas pendek selama 1 

menit dibantu dengan pengamatan naik-turunnya gerakan 

rusuk bagian dada (Santosa, Tanuwiria, Yulianti dan Suryadi, 

2012). Peningkatan frekuensi nafas terjadi bila ternak 

mengalami cekaman panas, denyut nadi meningkat, maka 

ternak akan berupaya mengeluarkan panas dengan 

meningkatkan penguapan melalui saluran pernapasan untuk 

menstabilkan suhu tubuh (Naiddin, Rokhmat, Dartosukarno, 

Arifin dan Purnomoadi, 2010). Peningkatan frekuensi 

pernapasan terjadi karena adanya mekanisme pembuangan 

panas tubuh untuk menjaga suhu tubuh dan adanya 

peningkatan aktivitas metabolisme (Madu, Suartha dan Batan, 

2015). 
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2.3.3 HTC (Heat Tolerance Coefficient) 

Cekaman panas atau heat stress merupakan kondisi 

saat ternak mengalami kesulitan untuk mempertahankan 

keseimbangan produksi dan pembuangan panas tubuh (Farooq 

et. al, 2010). Heat stress pada ternak mengakibatkan ternak 

mengalami gangguan fungsi fisiologis dan penurunan imunitas 

(Mader, Davis and Brown-Bradl, 2006). Toleransi panas itu 

adalah kemampuan hewan untuk menahan panas ketika semua 

faktor lainnya konstan. Keturunan ternak Zebu lebih toleran 

terhadap panas dibandingkan dengan ternak beriklim sedang 

(Singh, Soren, Beenam, Singh and Kumar, 2001). 

Suhu tubuh dan frekuensi pernapasan merupakan 

parameter dasar yang dipakai untuk menduga daya adaptasi 

ternak. Kenaikan suhu tubuh dan frekuensi pernapasan 

sebanding dengan kenaikan Heat Tolerance Coefficient (HTC) 

(Arifin, Nugroho dan Busono, 2013). Semakin besar kenaikan 

suhu tubuh dan frekuensi pernapasan Heat Tolerance 

Coeffisient (HTC) semakin tinggi. Ternak dengan peningkatan 

suhu tubuh rendah pada hari yang panas mempunyai 

keseimbangan panas terbaik dan akan memberikan produksi 

yang terbaik pula. 
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Tabel 1. Suhu rektal, frekuensi pernapasan dan HTC sapi 

Madura betina 

Peubah 
Dataran Rendah (5 

m dpl) 

Dataran Tinggi 

(264 m dpl) 

Suhu Rektal 
PI0 (12) 38,4±0,5 PI0 (21) 38,4±0,3 

PI2 (28) 38,0±0,5 PI2 (19) 37,9±0,6 

Frekuensi 

Pernapasan 

PI0 (12) 31,1±2,2 PI0 (21) 29,7±1,6 

PI2 (28) 30,7±1,9 PI2 (19) 28,7±2,8 

HTC 
PI0 (12) 2,4±0,1 PI0 (21) 2,3±0,1 

PI2 (28) 2,3±0,1 PI2 (19) 2,2±0,1 

Sumber: Pradana, Busono dan Maylinda (2015) 

 

Sapi sebagai hewan homeotermik perlu menjaga suhu 

tubuh inti secara relatif saat suhu eksternal berubah. 

Keseimbangan dengan menyeimbangkan panas yang 

dihasilkan dari metabolisme. Sapi mencoba mempertahankan 

keseimbangan dengan panas dari tubuh. Selain 

menghamburkan panas dalam jumlah tinggi ke lingkungan, 

usaha ternak untuk mengurangi produksi panas metabolik 

guna meringankan besarnya tekanan panas. Kumar et. al 

(2017) mengungkapkan bahwa panas yang di produksi dalam 

tubuh ternak diidentifikasi sebagai total transformasi energi. 

Produksi panas pada sapi secara langsung akan mengontrol 

nafsu makan yang dikendalikan oleh sistem saraf dan 

endokrin. Proses yang secara tidak langsung melalui 

perubahan aktivitas enzim pernapasan dan Sintesis protein. 

Menurut Al-Kanaan (2016) yang menyatakan bahwa energi 

yang digunakan untuk proses termoregulasi atau untuk 
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mengurangi panas metabolik terjadi karena penurunan 

efisiensi pakan. 

Daya tahan panas merupakan kemampuan ternak 

untuk menyesuaikan diri akibat yang ditimbulkan oleh 

pengaruh kondisi lingkungan yang panas. Kesanggupan ini 

merupakan aktivitas ternak ditempatkan di daerah panas. 

Ternak yang terkena cekaman panas akan memperlihatkan 

reaksi yang ditandai dengan peningkatan kegiatan proses-

proses fisiologis tertentu seperti meningkatkan frekuensi 

respirasi dan meningkatkan frekuensi denyut jantung untuk 

meningkatkan pembuangan panas. Muhakka, Riswandi dan 

Ali (2013) mengungkapkan bahwa daya tahan umumnya 

sudah dimiliki oleh ternak-ternak lokal setempat dan daya 

tahan ternak-ternak lokalini berkurang oleh pengaruh 

persilangan dengan ternak-ternak impor dari daerah lain. 

Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk mempertahankan dan 

melestarikan ternak-ternak lokal ini secara murni dan meneliti 

tentang gen-gen unik yang dimiliki. Di daerah tropis, daya 

tahan ternak terhadap panas merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting agar ternak berproduksi optimal sesuai 

kemampuan genetis yang dimiliki. Ternak yang tidak tahan 

terhadap panas, produktivitasnya akan turun akibat dari ternak 

mengalami cekaman. Semetara itu ternak yang tahan terhadap 

panas dapat mempertahankan suhu tubuhnya dalam kisaran 

yang normal tanpa mengalami perubahan status fisiologis dan 

produktivitas (Suherman, Purwanto, Manalu dan Permana, 

2013). 

Proses mempertahankan suhu tubuh tersebut dikenal 

dengan proses termoregulasi atau pengaturan panas. Proses ini 

terjadi bila sapi mulai merasa tidak nyaman. Proses 

termoregulasi pada prinsipnya adalah keseimbangan panas 
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antara produksi panas dan pelepasan panas (Kumar et. al, 

2017). 

 

2.4 Fisiologi Lingkungan 

2.4.1 Temperatur Udara 

Temperatur lingkungan mempunyai kisaran atau zona 

tertentu yang meliputi zona nyaman, zona termonetral, (panas 

yang diproduksi atau didapat sama dengan panas yang hilang), 

dan zona homeotermal (temperatur tubuh tetap) (Panjono, 

Widyobroto, Suhartanto dan Baliarti, 2009). Suhu lingkungan 

dapat secara langsung berpengaruh pada tubuh sapi, suhu yang 

tinggi (panas) dapat menyebabkan cekaman panas yang kuat 

pada sapi dan akhirnya sapi menjadi stress, mengurangi 

aktifitas merumput (makan). Supaya ternak dapat hidup 

nyaman dan proses fisioligi dapat berfungsi normal, 

dibutuhkan temperatur lingkungan yang sesuai, umumnya sapi 

membutuhkan temperatur nyaman 13-18 ̊ C (Iskandar, 2011). 

Beberapa upaya dilakukan peternak dan pakar 

lingkungan peternakan untuk mengurangi cekaman panas pada 

sapi potong dengan memberikan naungan dalam bentuk 

kandang, pemberian kipas angin, pemberian shelter di sekitar 

kandang, waktu dan kualitas pemberian pakan, dan pemberian 

minum dengan air dingin. Upaya ini belum dapat menjawab 

seberapa besar dapat mereduksi cekaman panas sapi potong 

akibat suhu dan kelembaban udara baik berasaldari lingkungan 

maupun dalam kandang tanpa adanya pengukuran perubahan 

suhu dan kelembaban udara terhadap respon fisiologis dan 

korelasinya, agar besaran cekaman panas yang diterima ternak 

dapat diketahuinya (Suhermandkk, 2013). 

Utomo dkk (2009) mengungkapkan bahwa iklim 

tropik khususnya di daerah lingkungan lahan kering 
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merupakan salah satu masalah didalam upaya optimalisasi 

produksi ternak. Tingginya intensitas matahari di wilayah 

Indonesia menyebabkan suhu udara meningkat, hal ini dapat 

mengakibatkan sapi yang dipelihara akan terkena cekaman 

panas dan cekaman panas yang ditimbulkan akan berpengaruh 

negatif terhadap proses produksi maupun reproduksi. 

Dalam keadaan lingkungan panas, pertumbuhan, 

produktivitas dan reproduksi menurun. Hal ini disebabkan 

oleh stress (cekaman) panas, yang secara fisiologis adalah 

ketidakmampuan hayati ternak menanggapi keadaan panas 

lingkungan yang bersuhu tinggi (Nawaan, 2006). Kondisi 

lingkungan yang panas dapat menyebabkan cekaman pada 

tubuh sapi potong yang salah satunya akan berdampak pada 

peningkatan suhu rektal, frekuensi pernapasan, denyut jantung, 

dan penurunan konsumsi ransum, sehingga akan berdampak 

pada penurunan produksi ternak (Adhianto, Siswanto dan 

Kesuma, 2015).  

Pada saat tubuh ternak mengalami cekaman panas, 

tubuh akan menurunkan laju metabolisme dengan menekan 

sekresi hormon tiroksin serta mengeluarkan heat shock 

proteins yang memiliki peranan penting untuk merespon stress 

panas dan jenis stress seluler lainnya dan dalam tingkat 

regulasi dan efisiensi perkembangan otot (Kamanga-Sollo, 

Pampusch, White, Hathaway and Dayton, 2011). 

 

2.4.2 Kelembaban Udara 

Suhu dan kelembaban udara merupakan dua faktor 

iklim yang mempengaruhi produksi sapi, karena dapat 

menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh 

ternak, keseimbangan air, keseimbangan energi dan 

keseimbangan tingkah laku ternak (Yani dan Purwanto, 2006). 
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Menurut Suherman dkk (2013) bahwa suhu dan kelembaban 

udara berpengaruh langsung terhadap perubahan fisiologis 

sapi, sehingga akhirnya akan berdampak pada produksi. Pada 

keadaan suhu dan kelembaban tinggi akan terjadi penentuan 

antara imbangan proses perolehan panas (produksi panas 

metabolisme dan perolehan dari lingkungan) dengan 

membuang panas dalam rangka memelihara tingkat suhu 

tubuh normal. Semakin tinggi suhu lingkungan di atas 

thermoneural zone akan menyebabkan perolehan panas lebih 

banyak daripada pembebasan panas, akibatnya peningkatan 

suhu tubuh. Madu dkk, (2015) menambahkan peningkatan 

suhu lingkungan menyebabkan peningkatan temperatur tubuh. 

Untuk mengurangi panas tubuh, meningkatkan pembuangan 

panas tubuh melalui evaporasi sehingga menyebabkan 

peningkatan frekuensi respirasi. Peningkatan laju respirasi 

dilakukan ternak agar suhu tubuhnya tidak terus-menerus naik. 

Kondisi siang hari suhu udara, THI dan radiasi 

matahari meningkat hingga pukul 13.00, sebaliknya 

kelembaban udara menurun, tetapi kelembaban udara tersebut 

tetap pada nilai yang berpotensi memberikan cekaman panas 

pada ternak (Suherman, 2014). Kelembaban udara merupakan 

faktor penghambat proses stress panas pada iklim lembab dan 

suhu udara kering, serta merupakan faktor pembatas stress 

panas pada iklim kering (Bohmanova, Misztal and Cole, 

2007). Salah satu cara untuk mengurangi kelembaban 

digunakan kipas angin agar partikel-partikel air diudara dapat 

bergerak keluar kandang (Palulungan, Adiarto dan Hartatik, 

2013).  
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2.5 Pemberian Pakan dan Minum Sapi 

Sapi Madura sebagai sapi potong tipe kecil memiliki 

variasi berat badan sekitar 300 kg dan pemeliharaan yang baik 

dengan pemenuhan kebutuhan pakan dengan pakan yang baik 

mampu mencapai berat badan ≥ 500 kg (Hariyono, Hartutik, 

Dzazuli dan Andayani, 2010). Ketersediaan sumber pakan 

menjadi salah satu kendala yang menghambat pengembangan 

kuantitas produksi sapi di Indonesia. Berbagai upaya mulai 

dilakukan yaitu peningkatan penggunaan lahan hijauan dengan 

sistem bertingkat, pemanfaatan limbah pertanian sebagai 

sumber hijauan, dan penyediaan pakan alternatif lain yang 

dapat mengatasi ketersediaan pakan (Ghiardien, Purwanto dan 

Atabany, 2016). Menurut Widada, Busono dan Nugroho, 

(2012) bahwa pemberian pakan konsentrat diharapkan dapat 

mengurangi cekaman akibat lingkungan yang ekstrim 

sehingga mempengaruhi cekaman pada sapi yang dipelihara 

pada dataran rendah yang tidak mengalami cekaman. Suhu 

tubuh dan frekuensi pernapasan merupakan parameter dasar 

yang dipakai untuk menduga daya adaptasi ternak terhadap 

cekaman. 

Produksi panas tubuh mencapai maksimal dan 

frekuensi suhu rektal dan denyut jantung tinggi terjadi saat tiga 

jam setelah pemberian pakan. Modifikasi pemberian pakan 

dilakukan dengan cara memberi pakan tiga jam lebih awal dari 

waktu yang biasa dilakukan, agar tidak terjadi double stress, 

artinya beban panas hasil metabolisme pakan terjadi 

bersamaan dengan panas dari lingkungan (Suherman, 2014). 

Suhu lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh ternak, 

kegiatan merumput (makan), selain itu ternak yang terkena 

suhu tinggi akan lebih banyak minum dan mengurangi makan 

karena untuk mengatur suhu tubuhnya, sehingga efisiensi 
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pakan jadi menurun serta menggangu aktifitas organ-organ 

tubuh (Muthalib, 2002). 

Konsumsi pakan yang tinggi mengakibatkan 

pertambahan bobot hidup harian meningkat. Konsumsi pakan 

yang tinggi juga mengakibatkan proses metabolisme tubuh 

meningkat dan pada akhirnya panas tubuh yang dihasilkan 

juga lebih banyak, sehingga untuk mengurangi panas tubuh 

yang diterima sapi akan meningkatkan frekuensi nafas. 

Peningkatan frekuensi nafas merupakan salah satu upaya 

pembuangan panas melalui udara. Upaya ini digunakan agar 

sapi dapat hidup nyaman atau homeostasis. Semakin cepat 

frekuensi nafas yang dilakukan maka panas tubuh akan 

semakin cepat terbuang (Wuryanto dkk, 2010). Cekaman 

panas yang terus berlangsung pada ternak akan berdampak 

pada peningkatan konsumsi air minum, peningkatan volume 

urine dan penurunan konsumsi pakan (Yani dan Purwanto, 

2006).       
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat  

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lenteng 

Kabupaten Sumenep Madura dimulai pada tanggal 25 Januari 

– 20 Februari 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan ini berjumlah 80 

ekor sapi Madura yang terdiri dari 20 ekor sapi Madura jantan, 

20 ekor sapi Madura betina, 20 ekor sapi Madrasin jantan dan 

20 ekor sapi Madrasin betina, masing-masing kisaran umur 1,5 

hingga 2 tahun. Penelitian ini dibedakan antara jantan dan 

betina untuk mengetahui kondisi fisiologis dari bangsa dan 

jenis kelamin dari ternak yang diamati. Pengambilan data ini 

didapat dari peternak yang tersebar di Kecamatan Lenteng 

Kabupaten Sumenep. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

survey dengan pengumpulan data primer. Data primer didapat 

dari hasil wawancara dengan peternak dan pengamatan secara 

langsung di lapangan yang meliputi suhu dan kelembaban, 

pengukuran suhu rektal, frekuensi pernapasan dan HTC. 

Metode sampling ternak menggunakan purposive sampling 

yaitu sapi Madura jantan-betina dan sapi Madrasin jantan-

betina. 
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3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan yang diambil meliputi:  

1. Pengukuran suhu dan kelembaban udara untuk menentukan 

suhu dan kelembaban udara pada waktu kondisi 

maksimum.   

2. Pengukuran suhu tubuh (rektal) dilakukan dengan 

menggunakan thermometer yang dimasukkan ke dalam 

rektum selama sekitar 1 menit. Suhu tubuh diukur pada saat 

sapi tidak beraktivitas (dalam keadaan tenang). 

3. Pengamatan frekuensi pernapasan dihitung menggunakan 

hand tally counter dengan cara mengamati jumlah 

hembusan nafas pada sapi selama 1 menit yang diletakkan 

pada bagian trachea.  

4. Frekuensi pernapasan dan suhu tubuh sapi potong sebagai 

parameter untuk perhitungan HTC (Heat Tolerance 

Coeffcient) dengan menggunakan rumus Benezra (Benezra, 

1954). 

 

 
Keterangan :  

HTC : Heat Tolerance Coeffcient  

Tb : Rataan harian suhu tubuh sapi ( ͦ C)  

Fr : Rataan harian frekuensi pernapasan sapi selama 1  

  menit  

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

23 : Angka standar frekuensi pernapasan sapi selama 1  

menit 
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3.5 Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dapat dihitung dan diolah 

untuk mengetahui kondisi fisiologis pada sapi Madura dan 

sapi Madrasin dengan data perbedaan suhu rektal, frekuensi 

pernapasan dan HTC dengan uji pola tersarang (Nested). 

Hipotesis nested yang didapat yaitu perbedaan bangsa dan 

jenis kelamin yang tersarang pada bangsa dapat 

mempengaruhi frekuensi pernafasan, suhu rektal dan heat 

toleran coefficient. Model Matematisnya : 

 
Keterangan: 

Yijk : Pengamatan Faktor A taraf ke-i, Faktor B taraf ke-j  

dan ulangan ke k (suhu rektal, frekuensi pernapasan 

dan HTC)  

 : Rataan Umum 

Ai : Pengaruh Faktor A pada taraf ke-i 

Bj(i) : Pengaruh Faktor B pada taraf ke-j yang tersarang  

pada Ai 

cijk : Pengaruh galat Faktor A taraf ke-i, Faktor B taraf  

ke-j dan ulangan ke-k 
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3.6 Batasan Istilah 

1 Madrasin  : Persilangan sapi Madura 

  dengan sapi Limousin. 

2 Heat Tolerance 

Coefficient 

: Nilai pehitungan untuk 

  mengetahui cekaman pada 

  ternak 

3 Frekuensi Pernapasan : Jumlah pernapasan yang 

  dihitung berdasarkan dengan 

  menggunakan hand tally  

  counter selama satu menit 

  untuk setiap ekor sapi. 

4 Crossbreeds : Perkawinan silang/persilangan 

5 Homeostasis : Kemampuan untuk beradaptasi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep 

yang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura 

Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Lenteng merupakan salah 

satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. 

Jarak dari Kota Sumenep ke Kecamatan Lenteng ini ±10 Km. 

Letak Geografisnya berada pada sebelah Timur Kabupaten 

Pamekasan. Berdasarkan situs Pemerintahan Kabupaten 

Sumenep, Lenteng termasuk dataran tinggi dan rendah yang 

terdiri dari sebagian besar tanah daratan dan persawahan, 

adapun batas-batas wilayahnya secara jelas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Rubaru 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Bluto 

c. Sebelah Timur : Kecamatan Kota Sumenep, 

Batuan 

d. Sebelah Barat : Kecamatan Ganding 

 

 
Gambar 2. Peta Kecamatan Lenteng 
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Secara Geografis, Kecamatan Lenteng berada pada 

ketinggian kurang dari  500 mdpl dan termasuk daerah 

Dataran Rendah, mempunyai luas 7.140,58 Ha. Menurut 

Topografinya 84,18% Kecamatan Lenteng atau 60,11 km² 

memiliki tingkat kemiringan tanah diantara 30 sampai 60% 

atau merupakan daerah berbukit, kurang lebih sebanyak 

15,82% dari total luas wilayah atau sekitar 11,29 km² 

merupakan daerah landai. Jenis tanah yang ada di Kecamatan 

Lenteng antara lain : Aluvial, Litosol, Mediteran Coklat 

Kemerahan, Grumosol dan Regosol (Bappeda Kabupaten 

Sumenep, 2011). Dataran rendah pada umumnya merupakan 

daerah yang memiliki temperatur udara yang panas dengan 

kelembaban udara yang rendah dan kondisi sumber pakan 

ternak terbatas. Temperatur dan kelembaban udara serta 

kondisi pakan tersebut bersifat tidak kontinyu. Keberadaan 

rumput pada musim penghujan cukup melimpah, namun pada 

saat musim kemarau sangat sulit untuk mendapatkan sumber 

pakan. Peternak setempat hanya bisa memanfaatkan jerami 

padi sebagai pengganti rumput untuk pakan sapi. 

 

Tabel 2. Faktor Iklim Kecamatan Lenteng Kabupaten 

Sumenep, Madura 

Faktor Iklim Satuan Kecamatan Lenteng 

Suhu Lingkungan oC 32 

Kelembaban % 79 

Sumber : Hasil survey pada bulan Januari 2017 
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Pada saat pelaksaan penelitian ini, curah hujan di 

Kabupaten Sumenep lebih tinggi dari rata-rata curah hujan 

tahun-tahun sebelumnya, dengan suhu 32oC dan kelembaban 

mencapai 79% pada bulan Januari. Data suhu dan kelembaban 

diperlihatkan pada Lampiran 2. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kutsiyah dkk, (2003) yang menyatakan bahwa pulau Madura 

merupakan daerah yang panas dan kering dengan suhu 27-

34oC, curah hujan 1600 mm/tahun, kelembaban 80% dan 

keadaan tanah yang kering. Menurut Badan Pusat Statistik 

(2000) yang menyatakan bahwa suhu maksimum 34oC dan 

suhu minimum 27oC (rata-rata suhu berkisar antara 28-30oC) 

dengan kelembaban udara 80%. Jumlah curah hujan 1391-

1904 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan 93 hari/tahun. 

Sapi madura memiliki daya tahan yang tinggi terhadap 

lingkungan yang panas, selain itu sapi Madura juga mampu 

bertahan hidup dengan kualitas pakan yang jelek serta tahan 

terhadap serangan penyakit. Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Peternakan (1992) menyatakan bahwa sejak 

dulu di pulau Madura hanya terdapat ras sapi Madura dengan 

karakteristik diantaranya mampu bereproduksi pada kondisi 

suhu panas dengan keadaan pakan yang kurang baik dan 

memiliki sifat genetik tahan terhadap cekaman akibat iklim 

dan lingkungan lainnya serta mempunyai daya tahan terhadap 

penyakit caplak. Masuknya sapi exotic seperti sapi Limousin 

ke Pulau Madura melalui persilangan dengan teknik 

Inseminasi Buatan (IB) perlu diperhatikan performa produksi 

dan reproduksinya, mengingat bahwa sapi Limousin kurang 

beradaptasi pada kondisi daerah yang kering, panas dan 

kekurangan pakan. Sapi Madura dan sapi Madrasin (Madura-

Limousin) merupakan jenis sapi yang banyak dikembangkan 

dan dipelihara masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten 
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Sumenep. Sistem pemeliharaan ternak yang diterapkan masih 

tradisional dengan letak kandang berada disamping atau 

dibelakang rumah. Masyarakat masih banyak memelihara sapi 

karena mereka gunakan sebagai tabungan. Masyarakat di 

Kecamatan Lenteng masih banyak memelihara sapi asli 

Madura selain untuk dikembangkan sapi local juga karena sapi 

Madura dianggap memiliki daya tahan panas yang lebih baik. 

Namun tidak sedikit pula yang memelihara sapi persilangan 

karena dianggap memiliki produktifitas yang lebih baik. 

Kondisi Madura yang panas menyebabkan ternak 

menerima tambahan panas, sehingga ternak berusaha 

melepaskan beban melalui proses termoregulasi. Proses yang 

terjadi pada hewan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap 

konstan dinamis. Mekamisme termoregulasi terjadi dengan 

mengatur keseimbangan antara perolehan panas dengan 

pelepasan panas pada ternak. Ternak akan selalu beradaptasi 

dengan lingkungan tempat hidupnya. Faktor lingkungan 

memberikan pengaruh cukup besar terhadap tingkat produksi. 

Menurut Collier et. al, (2007) bahwa ternak homoioterm 

dalam kondisi suhu udara yang tinggi akan mengadakan 

penyesuaian metabolisme sehingga dicapai kondisi yang 

seimbang. Ternak mempunyai daerah nyaman yang berbeda-

beda tergantung pada spesies dan tingkat produktivitasnya, 

dimana ternak banyak menggunakan energinya untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan, produksi dan reproduksi. 

Kumar et. al, (2017) menambahkan bahwa pertumbuhan dan 

produktivitas ternak yang hidup didaerah nyaman dapat 

memaksimalkan serta tidak banyak energi yang dikeluarkan 

untuk mengatur keseimbangan panas tubuhnya, sedangkan bila 

diluar daerah nyaman maka ternak memerlukan energi untuk 

memelihara keseimbangan panas tubuh yang lebih besar 
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sehingga energi yang dihasilkan metabolisme pakan tidak 

mencukupi untuk produksi dan reproduksi. 

 

4.2 Respon Fisiologis Sapi 

Sapi Madura termasuk sapi potong yang memiliki 

kemampuan daya tahan adaptasi yang baik  terhadap 

lingkungan tropis dan kualitas pakan yang kurang baik. 

Respon sapi yang mengalami cekaman panas dapat dilihat dari 

hasil pengukuran suhu rektal dan frekuensi pernapasan. 

Purwanto, Santoso dan Murfi (1995) mengungkapkan bahwa 

faktor yang banyak mempengaruhi ternak mengalami cekaman 

panas yaitu suhu dan kelembaban, pakan, kondisi fisiologis 

ternak dapat diukur melalui laju pernapasan dan suhu rektal. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisiologi ternak 

adalah suhu, kelembaban konsumsi pakan, umur, aktivitas 

otot, kebuntingan dan stress. Suhu tubuh dan frekuensi 

pernapasan merupakan parameter yang dipakai untuk 

menduga daya adaptasi ternak terhadap cekaman yang terjadi 

pada tubuhnya. Respon ternak terhadap kondisi lingkungan 

berbeda-beda, salah satunya respon terhadap lingkungan 

dimana ternak dipelihara. Heat tolerance adalah ketahanan 

ternak terhadap panas sekitarnya. Pada tekanan panas yang 

cukup tinggi ternak berusaha untuk menurunkan produksi 

panas di dalam tubuhnya dan meningkatkan pembuangan 

panas melalui keringat dan pernapasan. Hasil pengamatan 

suhu rektal, frekuensi pernapasan dan HTC diperlihatkan pada 

Lampiran 3, Lampiran 4, dan Lampiran 5. Rataan suhu rektal, 

frekuensi pernapasan, HTC pada sapi Madura dan sapi 

Madrasin dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Rataan ±SD suhu rektal, frekuensi pernapasan, HTC 

sapi Madura dan sapi Madrasin 

Peubah Satuan 
Madura 

Jantan 

Madura 

Betina 

Madrasin 

Jantan 

Madrasin 

Betina 

Suhu Rektal ̊ C 38,23±0,69  38,72±0,66  38,12±0,82 38,31±0,73 

Frekuensi 

Pernapasan 
kali/menit 28,4±1,61  28,4±1,85  28,8±3,27 28,0±2,74 

HTC - 2,2±0,08  2,2±0,09 2,2±0,15 2,2±0,10 

Sumber : Data Primer (diolah), 2017 

 

Suhu dan kelembaban udara berpengaruh langsung 

terhadap perubahan fisiologis sapi, sehingga akhirnya akan 

berdampak pada produksi. Pada keadaan suhu dan kelembaban 

tinggi akan terjadi penentuan antara imbangan proses 

perolehan panas (produksi panas metabolisme dan perolehan 

dari lingkungan) dengan membuang panas dalam rangka 

memelihara tingkat suhu tubuh normal. Semakin tinggi suhu 

lingkungan di atas Thermoneural zone akan menyebabkan 

perolehan panas lebih banyak dibanding dengan pembebasan 

panas, akibatnya peningkatan suhu tubuh (Suherman dkk, 

2013). Bila suhu tubuh meningkat, akan terjadi usaha ternak 

untuk mengeluarkan panas yang mengakibatkan terjadinya 

peningkatan konsumsi air minum dan menurunkan konsumsi 

pakan, serta energi yang digunakan untuk mengatur suhu 

tubuh meningkat. Peningkatan suhu tubuh akan meningkatkan 

laju metabolisme. 
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4.2.1 Suhu Rektal Sapi Madura dan Sapi Madrasin 

Pengamatan respon fisiologis ternak pada sapi Madura 

dan sapi Madrasin melalui suhu rektal dilakukan dengan cara 

memasukkan thermometer pada rektum ternak selama 1 menit. 

Analisis statistik suhu rektal sapi Madura dan sapi Madrasin 

diperlihatkan pada Lampiran 3. Pemeriksaan suhu rektal 

hewan pada sapi Madura dan sapi Madrasin dilakukan pada 

pukul 09.00 – 14.00. Hasil pengamatan suhu rektal 

diperlihatkan pada Lampiran 3. Diperoleh rataan suhu rektal 

pada sapi Madura jantan 38,23±0,6̊C, Madura betina 

38,72±0,6̊C, Madrasin jantan 38,12±0,8̊C dan Madrasin betina 

38,21±0,7̊C. Suhu rektal pada sapi jantan lebih tinggi 

dibandingkan dengan sapi betina, namun perbedaannya tidak 

terpaut jauh. Berdasarkan data pada Lampiran 3 menunjukkan 

bahwa suhu rektal ternak masih berada dalam kondisi normal. 

Pada perbedaan bangsa sapi Madura dan sapi Madrasin 

perbedaannya tidak terpaut jauh begitu juga dengan perbedaan 

jenis kelamin yang tersarang dalam bangsa pada suhu rektal 

hasilnya menunjukkan 38 ̊C. Diartikan bahwa perbedaan 

bangsa dan jenis kelamin yang tersarang dalam bangsa tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap suhu 

rektal pada sapi Madura dan sapi Madrasin, dengan kata lain 

secara statistik kedua bangsa tersebut menunjukkan respon 

serta memiliki daya adaptasi yang cukup baik terhadap 

lingkungan. Menurut De Rensis and Scaramuzzi (2003) yang 

mengatakan bahwa suhu rektal ternak berumur di atas satu 

tahun berkisar 37,8-39,2  ̊ C dan ternak dibawah satu tahun 

berkisar 38,6-39,8 ̊ C. Diduga sapi mampu melakukan proses 

termoregulasi melalui mekanisme homeostasis dalam tubuh. 

Jika mengalami cekaman panas tubuh, maka sapi akan 

melakukan perubahan suhu rektal. Hal tersebut sesuai dengan 
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pendapat Naiddin dkk, (2010) yang menyatakan bahwa suhu 

rektal pada sapi normalnya 38,5 ̊C dan suhu kritis 39,5 C̊. 

Sapi tergolong hewan yang berusaha mempertahankan 

suhu tubuhnya. Ternak hemoeterm dalam kondisi suhu udara 

yang tinggi akan melakukan penyesuaian terhadap 

lingkungannya sehingga dicapai kondisi yang seimbang. 

Setiap perubahan iklim yang terjadi di sekitar sapi, akan 

mempengaruhi ternak untuk melakukan penyesuaian sehingga 

temperatur tubuh yang normal dapat dipertahankan. 

Penyesuaian ini dapat berupa perubahan perilaku sapi maupun 

metabolisme. Setiap usaha penyesuaian terhadap lingkungan 

akan mempengaruhi energi tubuh sehingga apabila lingkungan 

dapat dijaga kestabilannya maka energi yang ada dapat 

dioptimalkan untuk produktivitas ternak. Menurut Purwanto 

dkk (1995) pengaturan keseimbangan panas merupakan upaya 

ternak mempertahankan suhu tubuhnya relatif konstan 

terhadap perubahan suhu lingkungan yang merupakan 

perwujudan kerja organ-organ tubuh untuk mempertahankan 

proses homeostasis.  

Sapi akan mengalami cekaman dan stress apabila 

sedang berada dalam keadaan panas yang mengakibatkan sapi 

sulit untuk membuang energi panas dalam tubuhnya. 

Seringkali sapi yang mengalami cekaman panas ditandai 

dengan peningkatan kegiatan proses-proses fisiologis, guna 

meningkatkan pembuangan panas. Hansen (2004) menyatakan 

bahwa sapi yang berada di lingkungan udara panas akan 

mengalami kesulitan dalam membuang panas hasil 

metabolisme dari tubuhnya ke udara di sekitarnya, apabila 

kondisi ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka 

temperatur tubuh sapi akan meningkat dan sapi mengalami 

stress. Guna menjaga temperatur tubuhnya sehingga dapat 
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mengatasi atau mengurangi stress panas tersebut, sapi akan 

meningkatkan pembuangan panas tubuhnya melalui 

pernapasan dan pengeluaran keringat, yaitu dengan 

meningkatkan frekuensi respirasi dan frekuensi denyut nadi 

(Farooq et.al, 2010). Collier et. al, (2007) menambahkan 

bahwa stress panas pada sapi akan selalu ditandai dengan 

peningkatan laju respirasi dan laju denyut nadi, serta pada 

tingkatan yang berat adalah peningkatan suhu tubuh. Suhu 

lingkungan di bawah 23,9 ̊ C disebut sebagai zona 

thermoneutral untuk sapi sub tropis. 

 

4.2.2 Frekuensi Pernapasan Sapi Madura  dan Sapi 

Madrasin 

Respirasi merupakan proses pengambilan udara yang 

dimasukan dalam paru-paru melalui hidung dan trakea, 

kemudian dikembalikan secara teratur. Tujuan respirasi adalah 

untuk memaksimalkan pengeluaran panas karena ternak 

berada pada suhu dan kelembaban tinggi. Penentuan frekuensi 

pernapasan dihitung dengan merasakan hembusan udara nafas 

masuk dan keluar melalui hidung. Perhitungan frekuensi nafas 

pada sapi dilakukan dengan cara menghitung hembusan nafas 

selama 1 menit dengan HTC (Hand Tally Counter). Penentuan 

frekuensi respirasi diusahakan pada saat ternak dalam keadaan 

tenang. Jackson and Cockroft (2002) yang menyatakan bahwa 

frekuensi pernapasan (kali per menit), diukur dengan cara 

meletakkan punggung telapak tangan dimuka hidung sapi 

melalui perhitungan hembus nafas atau nafas pendek selama 1 

menit dibantu dengan pengamatan naik-turunnya gerakan 

rusuk bagian dada. Respirasi normal pada sapi dewasa adalah 

15-35 kali per menit dan 20-40 kali per menit pada pedet. 
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Frekuensi pernapasan merupakan parameter dasar 

yang dipakai untuk menduga daya adaptasi ternak terhadap 

cekaman. Respon ternak terhadap kondisi lingkungan berbeda-

beda, salah satunya respon terhadap lingkungan tempat ternak 

dipelihara (Pradana, Busono dan Maylinda 2015). Hasil 

analisis statistik frekuensi pernapasan sapi Madura dan sapi 

Madrasin ditunjukan pada Lampiran 3. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perbedaan bangsa sapi dan jenis kelamin 

yang tersarah dalam bangsa tidak berpengaruh terhadap rata-

rata frekuensi pernapasan (P>0,05), sehingga tidak 

mempengaruhi peningkatan atau penurunan frekuensi 

pernapasan pada perbedaan bangsa sapi Madura dan sapi 

Madrasin. Menurut Naiddin dkk, (2010) sapi potong umumnya 

harus dipelihara pada kondisi lingkungan dan zona nyaman 

(comfort zone) yang ideal, dengan batas maksimum dan 

minimum serta kelembaban lingkungan berada pada 

thermoneutral zone agar dapat berproduksi dengan optimal. 

Sapi potong akan mengalami stress apabila diluar kondisi 

tersebut. Peningkatan frekuensi nafas terjadi bila ternak 

mengalami cekaman panas, denyut nadi meningkat, maka 

ternak akan berupaya mengeluarkan panas dengan 

meningkatkan penguapan melalui saluran pernapasan untuk 

menstabilkan suhu tubuh. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

rataan frekuensi pernapasan ternak pada sapi Madura jantan 

28,4±1,6 kali/menit, Madura betina 28,4±1,8 kali/menit, 

Madrasin jantan 28,8±3,2 kali/menit dan Madrasin betina 

28,0±2,7 kali/menit. Perbedaan frekuensi pernapasan antara 

bangsa sapi Madura dan sapi Madrasin hasilnya tidak terpaut 

jauh begitu juga dengan perbedaan jenis kelamin yang 

tersarang dalam bangsa sehingga tidak memberika perbedaan 

yang nyata (P>0,05). Hasil analisis data yang diperoleh 
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menunjukkan bahwa frekuensi pernapasan pada sapi Madura 

dan sapi Madrasin rata-rata 28 kali/menit. Menurut Rensis and 

Scaramuzzi (2003) yang mengatakan bahwa frekuensi 

pernapasan pada sapi dewasa berkisar antara 12-16 kali setiap 

menit, sedangkan pada sapi muda antara 27-37 kali per menit.  

Sapi Madura dan sapi Madrasin di daerah Sumenep 

diberi pakan rumput gajah, rumput lapang dan daun-daunan 

pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau sapi 

diberi pakan limbah pertanian atau jerami kering. Sistem 

pemeliharaannya mengandalkan sumber pakan seadanya yang 

tersedia di daerah setempat. Peternak tidak memberikan pakan 

berupa konsentrat karena sulit untuk didapat dan harga yang 

dirasa cukup mahal membuat peternak memilih untuk 

memberikan rumput hijau dan jerami kering. Menurut 

Ghiardien dkk (2016) yang menyatakan bahwa ketersediaan 

sumber pakan menjadi salah satu kendala yang menghambat 

pengembangan kuantitas produksi sapi di Indonesia. Berbagai 

upaya mulai dilakukan yaitu peningkatan penggunaan lahan 

hijauan dengan sistem bertingkat, pemanfaatan limbah 

pertanian sebagi sumber hijauan dan penyediaan pakan 

alternatif lain yang dapat mengatasi ketersediaan pakan. 

Metabolisme pakan akan menghasilkan energi yang 

dipergunakan oleh ternak untuk menjalankan fungsi fisiologis 

seperti pernapasan dan pengaturan keseimbangan tubuh, 

dimana hal tersebut akan menghasilkan panas tambahan bagi 

ternak. Ternak yang berkeringat berarti ada energi ekstra yang 

dikeluarkan dari dalam tubuh untuk mengimbangi suhu udara 

luar atau kelebihan energi ekstra yang dikeluarkan dari dalam 

tubuh sendiri. Ternak dapat mengeluarkan panas dengan cara 

penguapan (evaporasi) melalui kulit dan saluran pernapasan. 

Menurut Wuryanto dkk, (2010) sapi akan meningkatkan 
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frekuensi nafas untuk mengurangi panas tubuh yang diterima. 

Peningkatan frekuensi nafas merupakan salah satu upaya 

pembuangan panas melalui udara. Upaya ini digunakan agar 

sapi dapat hidup nyaman atau homeostasis. Semakin cepat 

frekuensi nafas yang dilakukan maka panas tubuh akan 

semakin cepat terbuang. 

Perubahan frekuensi pernapasan sejalan dengan 

peningkatan suhu udara, hal tersebut menyebabkan ternak 

meningkatkan frekuensi pernapasan untuk melepaskan panas. 

Pada sapi Madura dan sapi Madrasin rata-rata pemberian 

pakannya yaitu ternak diberi pakan rumput atau jerami kering. 

Santoso dkk (2006) menyatakan bahwa adanya aktivitas 

mencerna pakan juga akan menyebabkan aktivitas 

metabolisme di dalam tubuh meningkat sehingga berpengaruh 

terhadap frekuensi repirasi terjadi karena sapi mengalami 

kelebihan beban panas dari dalam tubuh sebagai akibat dari 

aktivitas metabolisme. Sapi mempertahankan keseimbangan 

panas tubuhnya, dengan cara berupaya untuk membuang 

nafas. Hal ini menunjukkan bahwa sapi yang menerima beban 

panas lebih besar akan berusaha membuang panas yang 

diterima lebih besar. 

 

4.2.3 Heat Tolerance Coefficient (HTC) pada Sapi Madura 

dan Sapi Madrasin 

Nilai HTC adalah salah satu cara pengukuran yang 

dapat dilakukan untuk mengetahui seekor ternak mengalami 

cekaman atau tidak. Hasil perhitungan mengenai daya tahan 

panas sapi Madura dan sapi Madrasin yang dihitung 

menggunakan rumus koefisien Benezra dan rumus pola 

tersarang (Nested) yang perhitungannya terlampir pada 

Lampiran 3, Lampiran 4 dan Lampiran 5. Parameter yang 
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diamati untuk menghitung HTC adalah suhu rektal dengan 

frekuensi pernapasan pada ternak tersebut. Suhu tubuh dan 

frekuensi pernapasan merupakan parameter dasar yang dipakai 

untuk menduga daya adaptasi ternak. Kenaikan suhu tubuh 

dan frekuensi pernapasan sebanding dengan kenaikan HTC 

(Heat Tolerance Coefficient) (Arifin, Nugroho dan Busono, 

2013). Frekuensi pernapasan meningkat apabila suhu tubuh 

meningkat sehingga didapatkan HTC juga akan meningkat. 

Ternak dikatakan tidak terkena cekaman panas apabila nilai 

HTC tidak lebih dari 2 dan tidak kurang dari 2. Semakin tinggi 

nilai dari HTC menandakan ternak tersebut memiliki 

ketahanan yang rendah. Suhu didalam tubuh ternak akan 

kembali normal apabila panas dapat dikeluarkan melalui 

pernapasan dan keringat. Semakin besar kenaikan suhu rektal 

dan frekuensi pernapasan maka semakin tinggi pula nilai HTC 

yang dihasilkan (Farooq et. al, 2010). Mader et. al (2006) 

menyatakan bahwa heat stress pada ternak mengakibatkan 

ternak mengalami gangguan fungsi fisiologis dan penurunan 

imunitas. 

Hasil pengamatan HTC pada sapi Madura dan sapi 

Madrasin dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perbedaan bangsa dan jenis kelamin sapi 

yang tersarang pada bangsa tidak memiliki pengaruh terhadap 

rata-rata HTC sapi (P>0,05). Berdasarkan Tabel 3. HTC pada 

sapi Madura jantan 2,2±0,08, sapi Madura betina 2,2±0,09, 

sapi Madrasin jantan 2,2±0,15 dan sapi Madrasin betina 

2,2±0,10 hal ini menunjukkan bahwa rataan HTC pada sapi 

Madura dan sapi Madrasin yang terjadi pada siang hari 

memiliki nilai HTC diatas2, artinya sapi tersebut mengalami 

cekaman. Selisih tersebut tidak terpaut jauh sehingga bisa 

dikatakan daya adaptasi pada sapi Madura dan sapi Madrasin 
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cukup baik terhadap lingkungan yang bersuhu panas. Menurut 

Serang dkk (2016) yang mengungkapkan bahwa nilai HTC 

yang lebih dari 2 bisa dikatakan ternak tersebut terkena 

cekaman panas karena faktor pakan dan ketidak nyamanan 

ternak pada saat dikandang dan lingkungannya. Adanya 

aktivitas mencerna pakan juga akan menyebabkan aktivitas 

metabolisme di dalam tubuh meningkat sehingga berpengaruh 

terhadap frekuensi respirasi. Peningkatan frekuensi respirasi 

terjadi karena sapi mengalami kelebihan beban panas dari 

dalam tubuh sebagai akibat dari aktivitas metabolisme. Dalam 

mempertahankan keseimbangan panas tubuhnya, sapi 

berupaya untuk membuang panas dengan mempercepat 

frekuensi pernapasan. Beberapa upaya dilakukan oleh peternak 

dan pakar lingkungan peternakan untuk mengurangi cekaman 

panas yang terjadi pada sapi potong dengan cara memberikan 

naungan dalam bentuk kandang, pemberian kipas angin, 

pemberian shelter di sekitar kandang, waktu dan kualitas 

pemberian pakan, dan pemberian minum dengan air dingin. 

Upaya ini belum dapat menjawab seberapa besar dapat 

mereduksi cekaman panas sapi potong akibat suhu dan 

kelembaban udara baik berasal dari lingkungan maupun dalam 

kandang tanpa adanya pengukuran perubahan suhu dan 

kelembaban udara terhadap respon fisiologis dan korelasinya, 

agar besaran cekaman panas yang diterima ternak dapat 

diketahuinya. 

Kondisi lingkungan di Sumenep yang panas dapat 

mengakibatkan ternak terkena cekaman panas pada suhu tubuh 

sapi potong yang salah satunya akan berdampak pada 

peningkatan suhu rektal, frekuensi pernapasan, penurunan 

nafsu makan, ternak akan banyak mengonsumsi air guna 

mereda panas yang ada pada tubuhnya sehingga akan 
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berdampak pada penurunan prosuksi ternak. Model penentuan 

suhu kristis berdasarkan pada respon fisiologis sapi cukup 

intensif dilakukan di daerah subtropis. Penentuan suhu kritis 

berdasarkan pada respon fisiologis sapi yang dipelihara di 

dataran rendah pada usaha peternakan rakyat, masih belum 

dilakukan secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan pedapat 

Kamanga-Sollo, Pampusch, White, Hathaway and Dayton 

(2011) yang menjelaskan bahwa pada saat tubuh ternak 

mengalami cekaman panas, tubuh akan menurunkan laju 

metabolisme dengan menekan sekresi hormon tiroksin serta 

mengeluarkan heat shock proteins yang memiliki peranan 

penting untuk merespon stress panas dan jenis stress seluler 

lainnya dan dalam tingkat regulasi dan efisiensi perkembangan 

otot. Yani dan Purwanto (2006) menambahkan bahwa 

cekaman panas yang terus berlangsung pada ternak akan 

berdampak pada peningkatan konsumsi air minum, 

peningkatan volume urine dan penurunan konsumsi pakan. 

Panas tubuh dihasilkan dari hasil metabolisme yang 

berasal dari dalam tubuh. Apabila suhu lingkungan melebihi 

suhu tubuh dan hewan terpapar oleh radiasi panas didalam 

tubuhnya, maka hewan akan berusaha melawan panas tersebut. 

Begitu juga jika hewan terpapar oleh sinar matahari langsung. 

Setiap perubahan iklim yang terjadi di sekitar sapi, akan 

mempengaruhi ternak untuk melakukan penyesuaian sehingga 

temperatur tubuh yang ideal tetap tercapai. Penyesuaian  ini 

dapat berupa perubahan perilaku maupun metabolisme. Setiap 

usaha penyesuaian terhadap lingkungan akan mempengaruhi 

energi tubuh sehingga apabila lingkungan dapat dijaga 

kestabilannya maka energi yang ada dapat dioptimalkan untuk 

produktivitas ternak. Keadaan kandang sebagian besar cukup 

baik (layak untuk manajemen pemeliharaan yang memenuhi 
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kesehatan ternak). Bahan kandang umumnya dari bambu. Atap 

kandang berbentuk gable dan monitor. Panjono, Widyobroto, 

Suhartanto dan Baliarti (2009) mengungkapkan bahwa 

Indonesia terletak di daerah beriklim tropik sehingga tidak 

banyak dipengaruhi oleh perbedaan iklim yang ekstrim. 

Pemberian atap kandang sangat bermanfaat dalam menurangi 

radiasi panas matahari sampai ketubuh ternak. Atap kandang 

dapat mengurangi panas radiasi matahari sebanyak 30%. Hal 

ini disebabkan karena keberadaan atap kandang akan 

memantulkan kembali sinar yang berasal dari dalam kandang 

sehingga terjadi pengumpulan panas di dalam kandang. 

Pemberian naungan seperti kandang, dapat mengurangi 

cekaman panas pada tubuh sapi terutama pada siang hari. Cara 

sapi mencari naungan sangat tergantung dari iklim mikro 

seperti radiasi matahari, suhu, kelembaban udara dan 

kecepatan angin (Yani dan Purwanto, 2006). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Wardoyo dan Risdianto (2011) bahwa lama 

bernaung sapi dipengaruhi oleh suhu udara, kelembaban, 

radiasi dan kecepatan angin. Semakin tinggi suhu udara 

lingkungan, sapi akan bernaung lebih lama sebagai upaya 

untuk mempertahankan panas tubuhnya agar tidak naik akibat 

cekaman panas dari suhu lingkungan. Semakin tinggi 

kelembaban udara dan radiasi matahari di sekitar sapi maka 

sapi akan bernaung lebih lama dengan intensitas yang semakin 

rendah. Semakin tinggi kecepatan angin maka sapi akan 

mengurangi intensitas lama bernaung karena angin dapat 

meredusi panas tubuh sapi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Sapi Madura dan sapi Madrasin (Madura-Limousin) 

yang dipelihara dilingkungan panas memiliki kondisi 

fisiologis yang sama. Rataan HTC pada siang hari sebesar 2,2, 

frekuensi pernafasan sebesar 28 kali/min dan suhu rektal 

sebesar 38oC maka dapat dikatakan sapi tidak mengalami 

cekaman panas dan cocok untuk dikembangkan di Madura. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk 

mempertahankan HTC yang normal perlu dilakukan 

pengontrolan manajemen pemeliharaan agar ternak tidak 

mengalami cekaman panas yang cukup tinggi sehingga 

produktivitas ternak dapat ditingkatkan.  
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Lampiran 1. Lembar Kuisioner Lapang 

 

KUISIONER LAPANG 

Daftar Pertanyaan Untuk Peternak Sapi Madura dan Sapi 

Madrasin 

Kabupaten  : 

Kecamatan  : 

Desa/Kelurahan : 

1. Identitas Peternak  

a. Nama   : 

b. Alamat   : 

c. Umur    : 

d. Lama berternak : 

e. Pekerjaan Utama : 

f. Pekerjaan lain  : 

g. Pendidikan terakhir : 

2. Identitas Ternak 

a. Tujuan Pemeliharaan : 

1. Untuk tabungan dan mendapatkan pedet  

2. Penggemukan 

3. Tenaga kerja di kebun 

4. Lain-lain 

b. Status kepemilikan  

1. Milik sendiri 

2. Orang Lain (bekerja) 

c. Jenis Ternak  
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3. Keadaan Umum 

a. Luas Area  : 

b. Denah Lokasi : 

c. Suhu dan Kelembaban: 

d. Ketinggian (dpl) : 

 

4. Pengadaan Pakan 

a. Jenis pakan  : 

b. Konsumsi Pakan  

- Hijauan  : 

- Konsentrat : 

c. Harga bahan pakan : 

 

No Jenis Sapi 
Umur 
ternak 

Umur 
pertama 
kawin 

Umur 
pertama 
beranak 

1 Madura 
Jantan 

   

Betina    

2 Madrasin 
Jantan    

Betina    
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Lampiran 2. Faktor Iklim di Kecamatan Lenteng Kabupaten 

Sumenep, Madura pada bulan Januari 2017 

Tanggal 
Faktor Iklim 

Suhu Lingkungan (oC) Kelembaban (%) 
25-Jan-17 33 80 
26-Jan-17 31 78 
27-Jan-17 31 78 
28-Jan-17 32 79 
29-Jan-17 32 79 
30-Jan-17 32 79 
31-Jan-17 32 79 
01-Feb-17 33 80 
02-Feb-17 31 78 
03-Feb-17 33 80 
04-Feb-17 32 79 
05-Feb-17 33 80 
06-Feb-17 34 81 
07-Feb-17 33 80 
08-Feb-17 30 77 
09-Feb-17 32 79 
10-Feb-17 30 77 
11-Feb-17 31 78 
12-Feb-17 32 79 
13-Feb-17 33 80 
14-Feb-17 32 79 
15-Feb-17 31 78 
16-Feb-17 32 79 
17-Feb-17 31 78 
18-Feb-17 32 79 
19-Feb-17 33 80 
20-Feb-17 33 80 

Rata-rata 32 79 
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Lampiran 3. Pengamatan Suhu Rektal pada sapi Madura dan 

sapi Madrasin  

No 
Suhu Rektal 

Total Madura 
Jantan 

Madura 
Betina 

Madrasin 
Jantan 

Madrasin 
Betina 

1 38,6 37,9 39 39,2 154,7 
2 38,4 38 38,5 38,5 153,4 
3 38,2 39,6 38,9 39,1 155,8 
4 38,6 39,6 38,3 38,3 154,8 
5 37,1 39,6 37,6 37 152,3 
6 37,8 39 38,8 39,8 155,4 
7 37,6 38,6 38,6 38,5 153,3 
8 37,7 38,4 38,9 37,7 152,7 
9 38,2 37,6 37,5 39 152,3 
10 38,5 39,2 38,9 38 154,6 
11 39 39,2 37,6 37,9 153,7 
12 38,9 38,6 36,6 37,5 151,6 
13 38,4 38,4 36,7 39 152,5 
14 37,2 37,9 38,4 38,7 152,2 
15 39,4 37,6 36,8 37,5 151,3 
16 38 39,1 39,1 37,5 153,7 
17 37,8 39 37,4 38 152,2 
18 37,4 39,5 38,9 37,7 153,5 
19 39,7 38,9 37,8 39 155,4 
20 37,1 38,7 38,2 38,3 152,2 

Total 764,6 774,4 762,4 766,2 3067,6 

∑ 1539 1528,6  
Rata-
rata 

38,23 38,72 38,12 38,31  

SD 0,69 0,66 0,82 0,73  
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 Faktor koreksi (FK)  

= Y…2/abr 

= (764,6 + 774,4 + 762,4 + 766,2)² / (2x2x20) 

= 117627,122 

 Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

=  Yijk2– FK 

= (38,6)² + (37,9)² + (39)² + (39,2)² + ..... (38,3)² -  

117627,122 

= 44,378 

 JK Bangsa  

=    Yi.. 2/ br – FK 

= (1539 +1528,6)² / (2x20) - 117627,122 

= 1,352 

 JK Sex (Bangsa) 

=    Yij. 2/r -   Yi.. 2/ br 

= (3067,6)² / 20 - (1539 +1528,6)² / (2x20) 

= 2,762 
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 JKG =    Yijk2 -    Yij. 2/r 

= 40,26



 



 

72 

 

 

Keterangan: 

 F hitung Faktor Bangsa < F 0,05 (P>0,05) 

Perbedaan jenis sapi tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap suhu rektal pada sapi 

Madura dan sapi Madrasin. 

 F hitung Faktor Sex dalam Bangsa < F 0,05 (P>0,05) 

Jenis kelamin tersarang pada jenis sapi tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 

suhu rektal pada sapi Madura dan sapi Madrasin. 

Tabel Sidik Ragam (ANOVA)      
SK Db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Faktor Bangsa 1 1,352 1,352 0,979 18,51 98,50 

Faktor Sex dalam Bangsa 2 2,762 1,381 2,6067 3,11 4,89 

Galat 76 40,264 0,52979    

Total 79      
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Lampiran 4. Pengamatan Frekuensi pernafasan pada sapi 

Madura dan sapi Madrasin  

No 
Frekuensi Pernasan 

Total Madura 
Jantan 

Madura 
Betina 

Madrasin 
Jantan 

Madrasin 
Betina 

1 27 27 40 29 123 

2 29 30 29 26 114 

3 27 31 31 30 119 
4 28 27 28 32 115 

5 27 29 24 27 107 
6 25 28 27 25 105 

7 27 26 29 26 108 
8 28 30 31 28 117 
9 29 26 29 29 113 

10 30 26 32 25 113 
11 29 29 27 25 110 

12 27 30 28 26 111 
13 28 28 30 28 114 

14 29 27 26 27 109 

15 32 28 27 30 117 

16 29 29 30 31 119 

17 29 31 27 27 114 

18 30 32 28 26 116 

19 31 29 26 32 118 

20 28 26 28 27 109 

Total 569 569 577 556 2276 

∑ 1138 1133  
Rata-
rata 

28,45 28,45 28,85 28,05  

SD 1,61 1,85 3,27 2,74  
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 Faktor koreksi (FK)  

= Y…2/abr 

= (569 + 569 + 577 + 577)² / (2x2x20) 

= 64468,01 

 Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

=  Yijk2– FK 

= (27)² + (27)² + (40)² + (29)² + ..... (27)² - 64468,01 

= 424,98 

 JK Bangsa  

=    Yi.. 2/ br – FK 

= (1138 +1133)² / (2x20) - 64468,01 

= 0,31 

 JK Sex (Bangsa)  

=  Yij. 2/r -     Yi.. 2/ br 

= (2276)² / 20 - (1138 +1133)² / (2x20) 

= 11,025 

 JKG =    Yijk2 -    Yij. 2/r 

= 424,67 
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Tabel Sidik Ragam (ANOVA)      
SK Db JK KT F hit F 0,05 F 0,01 

Faktor Bangsa 1 0,3125 0,3125 0,05669 18,51 98,50 

Faktor Sex dalam Bangsa 2 11,025 5,5125 0,98652 3,11 4,89 

Galat 76 424,675 5,58783    

Total 79      

 

Keterangan: 

 F hitung Faktor Bangsa < F 0,05 (P>0,05) 

Perbedaan jenis sapi tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap frekuensi pernafasan 

pada sapi Madura dan sapi Madrasin. 

 F hitung Faktor Sex dalam Bangsa < F 0,05 (P>0,05) 

Jenis kelamin tersarang pada jenis sapi tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 

frekuensi pernafasan pada sapi Madura dan sapi 

Madrasin. 
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Lampiran 5. Pengamatan HTC pada sapi Madura dan sapi 

Madrasin 

No 
HTC 

Total Madura 
Jantan 

Madura 
Betina 

Madrasin 
Jantan 

Madrasin 
Betina 

1 2,18 2,16 2,75 2,28 9,37 

2 2,26 2,29 2,26 2,13 8,94 

3 2,17 2,38 2,36 2,32 9,23 

4 2,22 2,2 2,21 2,39 9,02 

5 2,16 2,29 2,02 2,13 8,6 

6 2,07 2,23 2,18 2,12 8,6 

7 2,15 2,13 2,26 2,13 8,67 

8 2,2 2,3 2,36 2,2 9,06 

9 2,25 2,11 2,23 2,27 8,86 

10 2,32 2,15 2,4 2,07 8,94 

11 2,27 2,28 2,15 2,07 8,77 

12 2,18 2,31 2,17 2,1 8,76 

13 2,22 2,22 2,26 2,3 9 

14 2,23 2,16 2,13 2,18 8,7 

15 2,42 2,19 2,13 2,29 9,03 

16 2,25 2,28 2,32 2,32 9,17 

17 2,24 2,36 2,15 2,16 8,91 

18 2,28 2,42 2,23 2,11 9,04 

19 2,38 2,27 2,11 2,4 9,16 

20 2,18 2,14 2,21 2,17 8,7 

Total 44,63 44,87 44,89 44,14 178,53 

∑ 89,5 89,03  
Rata-
rata 

2,2315 2,2435 2,2445 2,218  

SD 0,08 0,09 0,15 0,10  
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 Faktor koreksi (FK)  

= Y…2/abr 

= (44,63 + 44,87 + 44,89 + 44,36)² / (2x2x20) 

= 398,4120 

 Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

=  Yijk2– FK 

= (2,18)² + (2,16)² + (2,75)² + (2,28)² + ..... (2,17)² - 

398,4120 

= 0,9353 

 JK Bangsa  

=    Yi.. 2/ br – FK 

= (89,5 + 89,03)² / (2x20) - 398,4120 

= 0,0028 

 JK Sex (Bangsa) 

=  Yij. 2/r -    Yi.. 2/ br 

= (178,53)² / 20 - (89,5 +89,03)² / (2x20) 

= 0,0155 
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• JKG =  Yijk2 -   Yij. 2/r 

= 0,9170
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Keterangan: 

 F hitung Faktor Bangsa < F 0,05 (P>0,05) 

Perbedaan jenis sapi tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap heat tolerance 

coefficient pada sapi Madura dan sapi Madrasin. 

 F hitung Faktor Sex dalam Bangsa < F 0,05 (P>0,05) 

Jenis kelamin tersarang pada jenis sapi tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 

heat tolerance coefficien pada sapi Madura dan sapi 

Madrasi

Tabel Sidik Ragam (ANOVA)      
SK Db JK KT F hit F 0,05 F 0,01

Faktor Bangsa 1 0,0028 0,0028 0,3562 18,51 98,50

Faktor Sex dalam Bangsa 2 0,0155 0,0078 0,6424 3,11 4,89 

Galat 76 0,9170 0,0121    

Total 79      
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