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PeNDaHUlUaN

latar Belakang
Sejalan dengan peningkatan jumlah pen-

duduk dan pendapatan masyarakat, maka bert-
ambah pula pengetahuan masyarakat akan pent-
ingnya nilai gizi, dengan demikian menyebabkan 
peningkatan konsumsi produk-produk ternak. 
Peningkatan ini terlihat pada konsumsi daging, 
dimana salah satu daging yang meningkat kebu-
tuhannya adalah daging kambing.

Kambing sebagai salah satu penghasil 
protein hewani, mempunyai peranan yang cukup 
penting bagi peternak kecil karena harga ternak 
lebih terjangkau oleh daya beli, mudah dalam 
pemeliharaan dan murah dalam biaya produksi 
(Djanah, 1990). Pencapaian produksi ternak 
dipengaruhi oleh banyak faktor yang harus di-
perhatikan secara seksama agar dapat dicerna 
hal-hal yang merugikan dalam usaha menuju 
pengembangannya.

Ternak kambing mempunyai beberapa 
kelebihan dibanding ternak lain. Menurut Harm-
adji, dkk (1978), kambing mempunyai sifat alami 
yang menguntungkan antara lain dapat beranak 
dua atau tiga ekor per kelahiran. Di samping itu 
masa kebuntingan lebih pendek dibandingkan 
dengan ternak besar, sehingga dalam waktu yang 
dekat kambing mampu menaikkan populasi yang 
lebih tinggi dari ternak sapi.

Melihat potensi yang dimiliki ternak 
kambing cukup besar maka, dilakukan usaha 
pengembangan lebih lanjut. Dalam mendukung 
usaha pengembangan maka salah satu unsur 
utama yang mendapat perhatian adalah sistem 
pemeliharaan.

Di Indonesia dikenal beberapa macam 
sistem pemeliharaan antara lain dikandangkan 
secara terus menerus sepanjang hari dan dilepas-

kan di siang hari di padang penggembalaan 
atau sistem ikat pindah/ditambatkan (Samad, 
1991). Kedua sistem ini mempunyai keadaan 
lingkungan dan cara pemeliharaan yang berbeda. 
Pemeliharaan dengan sistem kandang terbuka 
(sistem ikat pindah) memberikan kesempatam 
bagi ternak untuk bebas beraktivitas serta ke-
sempatan untuk memperoleh udara segar dan 
sinar matahari yang baik untuk kesehatan ternak. 
Namun dari segi lain, pemeliharaan dengan 
sistem kandang tertutup (dikandangkan secara 
terus-menerus) membuat ternak terlindung dari 
hembusan angin kencang dan sinar matahari yang 
berlebihan yang dapat mempengaruhi pertum-
buhan, produksi dan perkembangbiakan (Tafal, 
1981). Selain itu juga lebih membatasi ruang 
gerak ternak sebab dengan kerja otot menaikan 
beban panas ternak sehingga menaikkan beban 
berat badan (Reksohadiprodjo, 1984).

Adanya perbedaan dari masing-mas-
ing pemeliharaan berdasarkan pada kenyataan 
tersebut, maka timbul kemungkinan akan terjadi 
perubahan pada ternak bila ditinjau dari segi fisi-
ologisnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka 
dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada 
ternak bila ditinjau dari segi fisiologinya. Untuk 
itu perlu diadakan suatu penelitian tentang respon 
fisiologi ternak kambing yang dikandangkan dan 
ditambatkan dalam peningkatan produksi melalui 
sistem pemeliharaan yang baik.

tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

respon fisiologi dari ternak kambing yang dikan-
dangkan dan ditambatkan.

Kegunaan
Dari hasil penelitian dapat memberikan 

gambaran bagi peternak untuk dapat mengeta-
hui sistem pemeliharan yang tepat berdaarkan 
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respon fisiologis yang ditunjukan oleh ternak 
kambing. 

Hipotesis
Hipotesis yang diambil dalam penelitian 

ini yaitu ternak kambing yang dipelihara secara 
dikandangkan akan memberikan respon fisiologis 
yang lebih baik bila dibandingkan pemeliharaan 
secara dikandangkan.

tINJaUaN PUStaKa

Kambing Kacang
Soejai (1975) menyatakan bahwa, cirri 

kambing kacang adalah : bentuk badannya kecil, 
tinggi sekitar 53 cm, berat badan antara 10 – 20 
kg, warna bulu kebanyakan sawo matang sam-
pai coklat tua, hitam belang, adakalanya putih, 
bulunya pendek, jika pemeliharaan baik bulunya 
akan kelihatan mengkilat, telinga kecil, tegak 
dan hidungnya rata. Sismono (1983) menyatakan 
bahwa kambing kacang banyak terdapat di 
Indonesia dan Malaysia, punggung lebih tinggi 
dari bahu, bulu pada garis punggung yang jantan 
lebih panjang dan kasar. Sosroamidjojo (1980) 
menyatakan bahwa kambing kacang baik jantan 
dan betina bertanduk.

Selanjutnya dinyatakan bahwa ternak 
kambing mempunyai sifat yang menguntungkan 
antara lain sebagai tabungan, mudah dijual, lekas 
berkembang biak karena dapat beranak lebih dari 
satu ekor satu kali melahirkan dan dalam satu 
tahun dapat dua kali beranak, modal yang diper-
lukan relative kecil, kandang dan pemeliharaan-
nya sangat sederhana serta tidak membutuhka 
tempat yang luas, dapat memamfaatkan tanah 
yang tidak digunakan untuk pertanian, serta 
membantu memberikan kesubuan tanah karena 
kotorannya. Ternak kambing relatif lebih efisien 
dan ekonomis dari ternak ruminansia yang lain 
karena ternak kambing mempunyai sifat kela-
hiran kembar, jarak kelahiran yang pendek dan 
masa kedewasaanya dicapai lebih awal. Sebagai 
ternak kecil kambing banyak dipelihara oleh pet-
ani kecil untuk usaha sampingan. Karena ternak 
kambing mempunyai sifat mudah diternakkan, 
sehingga tidak banyak memerlukan tenaga.

Hubungan lingkungan Dengan Keadaan 
ternak

Faktor-faktor lingkungan yang perlu 
diperhatikan dalam memelihara ternak adalah : 
Kelembaban relatif, tempetur udara, ketinggian 
tempat, kecepatan angin (Campbeel, 1968). 
Dinyatakan juga bahwa factor lingkungan yang 
bersifat fisik, baik alami maupun buatan dapat 
mempengaruhi adaptasi ternak.

Lee, dkk. (1976) yang dilaporkan dalam 
Nasution (1979) menyatakan bahwa, stress panas 
dapat menaikkan temperatur rektal dan fekwensi 
pernafasan, sehingga dengan dasar ini perlu bagi 
peternak untuk menjaga temperatur lingkungan 
kandang. Brody (1956) yang dilaporkan oleh 
Williamson dan payne (1968) menyatakan 
bahwa, apabila temperatur lingkungan naik sam-
pai 35o C akan terjadi gangguan termoregulasi 
pada ternak sehingga menyebabkan kenaikkan 
temperatur rectal dan air minum. Sebaliknya 
komsumsi makanan dan produktifitasnya menu-
run. Selanjutnya Tafal (1981) menyatakan bahwa 
pada saat temperatur lingkungan berada diatas 
35o C, maka ternak akan gagal mengatur suhu 
tubuhnya, sehingga suhu ternak akan naik dan 
akhirnya nafsu makan berkurang dan pertum-
buhan terlambat.

Anggorodi (1979) menyatakan bahwa, 
temperatur sekeliling dapat mempunyai pen-
garuh yang menentukan terhadap nafsu makan 
dan jumlah makanan yang di komsumsi. Hafes 
(1968) menyatakan bahwa suhu udara yang 
tinggi akan berakibat pada kenaikan frekuensi 
pernafasan, temperatur rectal dan komsumsi air 
minum sedangkan komsumsi makanan menu-
run, sebagai akibat terganggunya termoregulasi 
ternak. Tinggi rendahnya daya tahan panas dari 
ternak tergantung dari kemampuan ternak untuk 
mempertahankan diri terhadap temperatur udara 
yang tinggi. Daya tahan terhadap peningkatan 
panas dapat dinilai dengan besar kecilnya pening-
katan temperatur rectal, frekuensi pernafasan dan 
frekuensi denyut jantung (Sismono, 1983).

Keadaan Fisiologi ternak Kambing
Pada hewan yang sehat ada tolak ukur 

yang dipakai sebagai pedoman bahwa organ-
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organ tubuh dalam keadaan baik dan berjalan 
dengan normal. Penyimpangan dari tolak ukur 
itu merupakan petunjuk bahwa satu dari be-
berapa organ tubuh hewan yang bersangkutan 
mengalami gangguan dan tolak ukur itu berupa 
data fisiologi (Soerono dkk, 1975). Data Fisiologi 
yang biasanya diukur adalah temperatur rectal, 
frekuensi pernafasan, frekuensi pulsus.

Mc Dowel (1972) menyatakan bahwa, 
aktivitas pernafasan penting artinya untuk menin-
gkatkan pengeluaran panas pada temperatur yang 
tinggi. Dalam Sriogandono (1972) dinyatakan 
bahwa, angka frekuensi pernapasan yang tinggi 
dalam banyak hal tidak selalu menunjukan suk-
sesnya hewan-hewan dalam mempertahankan 
suhu badan yang normal. Selanjutnya dinyatakan 
bahwa apabila kenaikan frekuensi pernapasan 
diikuti oleh naiknya frekuensi pulsus dan suhu 
tubuh akan menyebabkan terjadinya gangguan fi-
siologis pada hewan tersebut. Kenaikan frekuensi 
pernapasan disebabkan oleh karena temperatur 
lingkungan yang tinggi dan aktivitas otot bert-
ambah. (Soebekti, 1980). Frekuensi pernapasan 
yang normal bagi ternak kambing berkisar antara 
12 – 20 kali per menit (Dukes,1957), antara 20 
– 24 kali per menit (Smith dan Harry 1972), an-
tara 20 – 25 kali per menit (Hafez 1968), antara 
12- 15 kali per menit pada kambing dewasa dan 
pada kambing muda atau anak kambing antara 12 
– 20 kali per menit (Bayer, 1970). Hafez (1968) 
menyatakan kecepatan denyut jantung bereaksi 
pada pembongkaran panas tubuh. Bilamana 
panas hilang dalam waktu yang pendek, maka 
kecepatan jantung akan tinggi. Ternak kambing 
mempunyai fekuensi denyut jantung yang lebih 
tinggi dari ternak ruminansi lainnya.

Denyut jantung kambing berkisar antara 
70 – 80 kali per menit kadang-kadang sampai 
95 kali per menit pada anak kambing (Dukes 
1957), antara 70 – 80 kali per menit pada kamb-
ing dewasa dan pada anak kambing antara 100 
– 120 kali per menit (Bayer, 1970).

Soebakti (1980) menyatakan bahwa suhu 
tubuh meningkat disebabkan oleh dua faktor 
yaitu pengaruh luar dan aktivitas ternak, salah 
satu bentuk pengaruh luar yang dapat men-
gakibatkan meningkatnya suhu tubuh adalah 
temperature udara.

Suhu tubuh yang normal pada kambing 
(Dukes, 1957) menyatakan bahwa suhu tubuh 
normal pada kambing berkisar antara 38,7oC 
– 40,7oC. Menurut Hafez (1968) antara 37,5oC 
– 40,5oC dan menurut Bayer (1970) suhu tubuh 
kambing dewasa berkisar antara 38,5oC – 40,5oC 
sedangkan anak kambing 38,5oC – 41,5oC.

Sismono (1983) menyatakan bahwa panas 
tubuh secara langsung tergantung pada makanan 
yang diperoleh dan banyaknya persediaan 
makanan dalam saluran pencernaan.

Pengaruh lingkungan terhadap Produktivi-
tas ternak Kambing

Tillman dkk (1983) menyatakan bahwa, 
kecepatan hilangnya panas dari tubuh ternak ter-
gantung dari perbedaan antara suhu tubuh dengan 
temperatur lingkungan dan dapat dipengaruhi 
pula oleh sifat-sifat khusus pada hewan maupun 
lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi sifat 
khusus hewan misalnya : penutup badan yakni 
berupa lemak di bawah kulit dan jumlah rambut 
atau bulu/wool, sedangkan faktor dari lingkungan 
misalnya kelembaban udara relatif dan jumlah 
penyinaran sinar matahari.

Williamson dan Payne (1993) menyatakan 
bahwa pengaruh iklim terhadap produksi ternak 
di negara-negara tropis dibagi menjadi dua ba-
gian antara lain pengaruh secara langsung teru-
tama pada perilaku merumput, pengambilan dan 
penggunaan makanan, pertumbuhan, produksi 
dan reproduksi. Pengaruh tidak langsung pada 
ternak terutama pada kuantitas dan kualitas 
makanan yang tersedia bagi ternak, penyakit 
dan parasit dan juga pengaruhnya pada penyim-
panan hasil ternak. Sismono (1983) menyatakan 
bahwa pengaruh langsung dan iklim adalah : 
temperature udara, radiasi matahari, kelembaban 
relatif dan gerakkan udara, sedangkan yang tidak 
langsung adalah curah hujan.

Suhu tubuh normal dan termoregulasi 
dalam tubuh kambing dan domba dapat dikatakan 
sama dimana peningkatan pengeluaran panas 
melalui penguapan air permukaan merupakan 
mekanisme yang termudah dalam mengontrol 
suhu tubuh pada keadaan temperatur udara 
sekeliling tinggi (hafes, 1968).

Sismono (1983) menyatakan bahwa, 
tinggi rendahnya daya tahan panas dari ternak 
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tergantung dari kemampuan ternak untuk mem-
pertahankan diri terhadap temperatur udara yang 
tinggi. Daya tahan terhadap temperatur udara 
panas dapat dinilai dengan besar kecilnya pen-
ingkatan suhu tubuh, frekuensi pernafasan dan 
frekuensi denyut jantung.

Kebutuhan Pakan dan air minum
Seluruh tetunan tubuh mengandung 

air. Hewan dewasa terdiri dari 50 – 70 persen 
air. Air penting artinya bagi tubuh yaitu untuk 
mengedarkan zat-zat makanan keseluruh tubuh, 
mengatur panas tubuh dan membentuk tubuh. 
Kekurangan air di dalam tubuh dapat meng-
ganggu kesehatan. Jika kekurangan mencapai 20 
persen maka hewan itu akan mati. Keperluan air 
minum untuk hewan sangat tergantung dari suhu 
dan kelembaban lingkungan serta jenis makanan 
yang diterima oleh hewan itu. Dalam menjamin 
kebutuhan akan air minum hendaknya air dise-
diakan terus-menerus ditempat minum di dalam 
kandang ataupun di lapangan penggembalaan 
(Sumoprastowo, 1989).

Adapun kebutuhan ternak akan air ti-
dak kalah pentingnya dengan kebutuhan akan 
makanan. Oleh sebab itu air memegang peranan 
dan keistimewaan sebagai pengantar panas yang 
sangat baik diperlukan didalam penyebaran pa-
nas yang dihasilkan dari reaksi kimia di dalam 
penyebaran panas yang dihasilkan dari reaksi 
kimia dalam proses metabolisme (Tillman dkk, 
1983). Dikatakan pula bahwa ternak kambing 
membutuhkan air minum sebanyak 3,0 liter per 
kg bahan kering yang dimakan, pada suhu udara 
diatas 20°C.

Kebutuhan air minum untuk ternak dom-
ba per hari adalah 1,5 – 2,5 liter (Anonymous, 
1986). Air adalah zat makanan yang terpenting. 
Ternak lebih menderita dengan kehilangan air 
daripada kehilangan makanan.

Kebutuhan air dipengaruhi oleh beberapa 
faktor lingkungan, seperti bahan kering yang 
dimakan, keadaan makanan, kondisi fisiologi, 
temperatur tubuh, air minum, temperatur seki-
tar, kekerapan minum dan juga genetik hewan 
(Devendra, 1994). Selanjutnya dikatakan pula 
bahwa jika temperatur sekitar tinggi, jumlah 
air yang diminum akan melebihi kebutuhan 
metabolik karena air mutlak diperlukan untuk 

proses pendinginan tubuh melalui penguapan. 
Bila ternak kekurangan air maka akan terjadi 
perubahan-perubahan faali dimana terjadi pert-
ambahan denyut jantung dan naiknya temperatur 
rectal, bertambah cepatnya pernafasan, terjadinya 
peningkatan yang cepat dari konsetrasi larutan 
darah (Tillman, dkk. 1983).

Pengaruh langsung dari iklim terhadap 
air yang diminum oleh ternak adalah sangat 
kompleks oleh karena aiar yang diperlukan oleh 
ternak untuk dua tujuan penting yaitu yang per-
tama adalah sangat kompleks oleh karena sebagai 
bahan makanan yang penting dan merupakan 
bagian dari tubuh ternak. Kedua untuk mem-
bantu ternak melepaskan panas tubuh dengan 
cara konduksi dan penguapan (Williamson dan 
payne, 1986).

Devendra (1994), menyatakan bahwa 
temperatur sekitar yang meningkat mengakibat-
kan meningkatnya kehilangan air melalui kulit 
dan paru, hal ini selanjutnya menyebabkan ber-
tambahnya kebutuhan air.

Komsumsi air dan nisbah konsumsi air 
dengan komsumsi bahan kering meningkat se-
jalan dengan meningkatnya temperatur, sedang 
jumlah air yang dikeluarkan oleh tinja dan air 
kencing berkurang. Pengaruh komponen iklim 
jelas dan didapatkan adanya korelasi nyata an-
tara temperatur udara dan frekuensi pernafasan 
(Devendra, 1994).

Pada dasarnya ternak membutuhkan 
makanan guna kepentingan pemeliharaan tubuh 
(hidup pokok) untuk aktifitas dan produksi (So-
erono,1975). Suhu lingkungan dapat mempunyai 
pengaruh terhadap nafsu makan ternak dan jum-
lah makanan yang yang dikomsumsi (Anggorodi, 
1979). Temperatur lingkungan yang tinggi cen-
derung menekan nafsu makan dan produktivitas 
dan respon penyesuaian ini terjadi pada kambing, 
karena komsumsi makanan dan produksi dan 
produksi panas berkaitan, temperatur yang me-
ningkat menyebabkan komsumsi makanan yang 
menurun, yang dapat mengurangi produksi panas 
(Devendra, 1994).

Dari sudut nutrisi makanan bagi ternak 
kambing merupakan salah satu unsur yang pent-
ing dalam menunjang kesehatan, pertumbuhan 
dan keseimbangan jaraingan tubuh serta mem-
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buat energi, sehingga mampu melakukan peran 
dalam metabolisme (Murtitjo, 1993).

metODe PeNelItIaN

materi dan alat Penelitian 
Dalam penelitian ini digunakan ternak 

kambing sebanyak 6 ekor, dengan jenis kelamin 
betina, dengan rata-rata umur 2 tahun dan berat 
badan rata-rata 19 kg. 3 ekor ternak kambing 
ditambatkan dan 3 ekor ternak kambing dikan-
dangkan.

Peralatan yang digunakan dalam peneli-
tian ini adalah:

• Thermometer klinik: 6 buah (Untuk 
mengukur suhu tubuh)

• Thermohigrometer: 2 buah (untuk men-
gukur suhu dan kelembaban)

• Stetoskop: 2 buah  (untuk mengukur 
pernafasan)

• Stp Watch: 2 buah(untuk menentukan 
lama waktu pengukuran)

• Hand Telly Counter: 2 buah (Untuk 
membantu dalam menghitung)

• Tali 6 meter: 3 Utas (Untuk mengikat/
menambatkan ternak)

• Timbangan: 1 buah (Untuk menimbang 
pakan dari ternak)

• Gelas ukur: 1 buah (Untuk mengukur 
air minum)

• Ember: 6 buah (Menempatkan air mi-
num bagi ternak)

tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan selama 21 hari 

dengan pembagian tahap persiapan selma 7 hari 
dan tahap pengamatan dalam rangka pengam-
bilan data selama 14 hari, di lokasi Peternakan 
Politeknik Perdamaian Halmahera, Kecamatan 
Tobelo Halmahera Utara

Rancangan Penelitian
Rancangan yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen. Dalam penelitian 
ini digunakan Rancangan Balanced  Simple 
Crossover Design. Untuk masing-masing per-
lakuan terdiri dari 3 kali ulangan dengan model 
matematiknya sebagai berikut 

Yijk   =
µ  + Si  +  

−

µ
j  +  ∑ ijk

Dimana :
Yijk  = Respons Fisiologis
µ   = Rataan Umum
Si  = Pengaruh Subjek ke – i
−

µ
j  =  Pengaruh Perlakuan ke - j

∑ ijk
  = Galat Percobaan

Disamping dilakukan analisis keragaman 
juga dilakukan uji Beda Nyata Jujur (BNJ).  Vari-
abel yang diamati dalam penelitian ini adalah:

• Suhu Rektal atau suhu tubuh
• Frekuensi pernafasan
• Frekuensi pulsus/Denyut nadi
• Komsumsi pakan
• Komsumsi air minum
• Temperatur kandang dan temperature di 

luar kandang
• Kelembaban kandang dan kelembaban 

di luar kandang
tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan (adaptasi) yang 
berlangsung selama 2 minggu, kegiatan yang 
dilakukan antara lain :

• Pemeriksaan  kesehatan yang akan 
dipakai dalam penelitian

• Penyekatan  tempat didalam  kandang  
untuk masing – masing ternak kamb-
ing

• Adaptasi ternak yang akan diteliti
tahap Pelaksanaan

Ternak kambing betina yang telah 
mengalami masa adaptasi selama dua minggu 
selanjutnya dilakukan pengukuran – pengukuran 
antara lain : 
1. Suhu rectal atau suhu tubuh diukur dengan 

jalan membaaaca langsung pada thermo-
meter klinik yang dimasukkan ke dalam 
rectum dalam waktu satu menit.

2. Frekuensi pernafasan diukur dengan cara 
menghitung kembang kempisnya perut 
selama 1 menit.

3. Frekuensi pulsus atau denyut nadi diukur 
dengan menggunakan stetoskoip pada sudut 
rahang bagian bawah tepat pada Arteri 
Carotis, selama 1 menit.

4. Komsumsi pakan diperoleh dengan cara 
melakukan penimbangan  pakan terlebih 
dahulu sebelum diberikan kepada ternak 
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dengan persentase yang sama banyak untuk 
kedua perlakuan.

5. Komsumsi air minum diukur dengan cara 
memberikan air yang sama banyak untuk 
kedua perlakuan dan mengukur sisa air yang 
tidak terminum.

6. Temperatur dan kelembaban diukur dengan 
cara membaca langsung pada termohi-
grometer yang ditempatkan pada lokasi 
penelitian.

7. Pengukuran dilakukan pada pagi 09.00 
-10.00, siang jam 13.00 – 14.00 dan sore 
jam 17.00 – 18.00.

HaSIl PeNelItIaN

Kondisi Fisiologi ternak Kambing
Frekuensi denyut nadi (oC)

Nilai rata – rata suhu tubuh untuk kedua 
perlakuan pada pagfi, siang dan Sore yang di-
peroleh dari hasil penelitian dapat dilihat pada 
tabel 1.
tabel 1. Rataan Frekuensi Denyut Nadi Kamb-

ing Di Dalam Dan Di Luar Kandang pada 
Pagi, Siang dan Sore Hari (C)

Hasil analisis varian menunjukan bahwa 
frekuensi denyut nadi ternak kambing yang 

yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dilihat 
pada tabel 2.
tabel 2. Rataan Frekwensi Pernafasan ternak 
Kambing Didalam dan Diluar Kandang pada 
pagi, siang dan Sore hari selama penelitian 

(Kali)
Hasil analisis varian menunjukkan bahwa 

frekuensi pernafasan ternak kambing yang 
dikandangkan berbeda sangat nyata dengan 
frekuensi pernafasan ternak kambing yang 
ditambatkan pada pagi, siang dan sore hari.

dikandangkan berbeda sangat nyata dengan 
frekuensi denyut nadi ternak kambing yang dit-
ambatkan pada pagi, siang dan sore hari.

Frekuensi pernafasan
Nilai rata- rata frekuensi pernafasan untuk 

kedua perlakuan pada pagi, siang dan malam hari 

temperatur tubuh
Nilai rata-rata temperatur tubuh untuk 

kedua perlakuan pada pagi, siang dan sore hari 
yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dilihat 
pada tabel 3.

tabel 3. Rataan temperatur tubuh ternak 
Kambing yang dikandangkan dan yang Dit-
ambatkan Pada Pagi, Siang dan Sore Hari.
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Hasil analisis varian menunjukkan bahwa 
temperatur tubuh ternak kambing yang dikandan-
gkan berbeda sangat nyata dengan temperature 
tubuh ternak kambing yang ditambatkan pada 
pagi, siang dan sore hari.

temperatur dan Kelembaban Kandang 
Serta lingkungan

temperatur kandang dan lingkungan (oC)
Temperatur yang diperoleh pada 

pagi,siang dan sore hari dari hasil penelitian 
pada tabel  4.

tabel 4. Rataan Temperatur Kandang dan 
Lingkungan Pada Pagi, Siang, dan Sore Hari  

Selama Penelitian (oC)

Kelembaban kandang dan lingkungan
 Data Kelembaban yang diperoleh pada 

pagi, siang dan sore hari dari hasil penelitian 
dapat dilihat pada tabel 5.

tabel 5. Rataan Kelembaban Kandang dan 
Lingkungan Pada Pagi, Siang dan Sore Hari

Komsumsi Pakan dan air minum
Komsumsi pakan (Kg)

Nilai rata-rata komsumsi pakan untuk 
kedua perlakuan selama penelitian dilihat pada 
Tabel 6 : 

tabel 6. Rataan Komsumsi Pakan Ternak 
Kambing Yang Dikandangkan dan 

Ditambatkan dari Pagi Sampai Sore Hari 
Selama Penelitian. (Kg per hari).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kon-
sumsi pakan ternak kambing yang dikandangkan 
berbeda sangat nyata dengan komsumsi pakan 
ternak kambing yang ditambatkan.

Konsumsi air minum (ml)
Nilai rata - rata komsumsi air minum 

untuk kedua perlakuan selama penelitian dapat 
dilihat pada tabel 7.

tabel 7. Rataan Konsumsi Air Minum 
Ternak Kambing Yang Dikandangkan dan 
Ditambatkan Dari Pagi Sampai Sore Hari 

Selama Penelitian (ml per hari).

Hasil analisis varian menunjukkan bahwa 
konsumsi air minum ternak kambing yang dikan-
dangkan berbeda sangat nyata dengan konsumsi 
air minum ternak kambing yang ditambatkan.

PemBaHaSaN

Kondisi Fisiologi Kambing
Frekuensi denyut nadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rata-rata frekwensi denyut nadi pada pengu-
kuran pagi, siang dan sore hari untuk ternak 
kambing yang dikandangkan adalah 61,5. 70,5 
dan 64,1 sedangkan kambing yang ditambatkan 
frekwensi denyut nadi yaitu 60,57, 82,1 dan 
72,6. Rata-rata suhu lingkungan untuk kedua 
perlakuan yang dikandang 25,07 C , 29,79 C, 
dan 27,21 C dan yang ditambatkan 25,57 C, 
35,92 C dan 30,57 C. dengan kelembaban mas-
ing-masing dikandangkan  89,21%, 92,14%, 
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79,59% dan yang ditambatkan 85,21% 99,42%, 
70,14%. Analisis statistika menunjukkan bahwa 
perlakuan berpengaruh nyata terhadap frekuensi 
denyut nadi pada pagi,siang dan sore hari.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ter-
lihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata frekue-
nsi denyut nadi untuk kedua perlakuan dimana 
perlakuan yang ditambatkan mempunyai frekue-
nsi denyut nadi yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan kambing yang ditambatkan . Perbedaan 
ini disebabkan karena untuk perlakukan domba 
yang dikandangkan akan terkena sinar matahari 
secara langsung, disamping aktifitas ternak untuk 
merumput dan terdapatnya perbedaan suhu ling-
kungan. Kondisi ini menyebabkan terdapatnya 
peningkatan beban panas yang pada ditambatkan. 
Akibatnya ternak pada kelompok perlakuan ini 
akan selalu berusaha menjaga kondisi tubuhnya 
agar selalu berada dalam kondisi yang nyaman. 
Usaha yang dilakukan adalah dengan jalan 
membuang panas tubuhnya yang berlebihan dan 
indikasi yang dapat dilihat dengan terjadinya 
peningkatan frekuensi pernafasan. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Dukes (1957) bahwa kenaikan 
frekuensi denyut nadi merupakan suatu me-
kanisme fisiologi yang penting bagi ternak dalam 
mempertahankan suhu tubuhnya pada tingkat 
normal. Ditambahkan pula bahwa peningkatan 
frekuensi denyut nadi disebabkan oleh umur, 
aktifitas ternak, kebuntingan dan ketenangan 
hewan. Hal ini juga didukung oleh pendapat 
Soerono (19975), bahwa temperatur lingkungan 
mempunyai pengaruh terhadap frekuensi denyut 
nadi, makin tinggi temperatur lingkungan makin 
tinggi pula frekuensi denyut nadi. Selanjutnya 
Esmay (1969) menyimpulkan bahwa bila terjadi 
keadaan lingkungan yang panas maka frekuensi 
denyut nadi akan meningkat. Hal ini berfungsi 
untuk mempercepat pemompaan darah ke per-
mukaan tubuh, dimana akan terjadi peristiwa 
pelepasan panas tubuh.

Hasil penelitian dan pengamatan di la-
pangan juga memperlihatkan adanya perbedaan 
dimana rata-rata frekuensi denyut nadi untuk 
ternak kambing yang dikandangkan lebih kecil 
dibandingkan dengan rata-rata frekuensi ternak 
kambing yang ditambatkan yang jauh lebih 
besar, perbedaan kondisi lingkungan. Hal ini 
disebabkan adanya penggabungan fungsi dari 

organ-organ tubuh yang saling berhubungan satu 
dengan yang lain dalm mekanisme pengaturan 
suhu tubuh. Rasa panas dan dingin serta faktor 
stress lingkungan pertama-tama diterima oleh 
sensor panas dan dingin yang terdapat dalam 
jaringan (penerima luar) dan jaringan inti (pe-
nerima dalam), selanjutnya isyarat ini diteruskan 
ke sistim syaraf pusat kemudian dikirim ke saraf 
motorik yang mengatur panas dan produksi panas 
untuk dilanjutkan ke paru-paru dan seluruh tubuh 
selanjutnya menjadi umpan balik, dimana isyarat 
diterima kembali oleh sensor panas dan dingin 
melalui peredaran darah (Bligh, 1985). Pendapat 
ini sekaligus menjelaskan bahwa adanya peng-
gabungan fungsi organ-organ tubuh yang saling 
berhubungan bahkan dapat saling mempenga-
ruhi satu dengan yang lain dalam mekanisme 
pengaturan suhu.

Frekuensi pernafasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

frekuensi pernafasan pada pengukuran pagi, 
siang dan sore hari untuk yang dikandangkan 
adalah 21,33; 29,53 dan 23,47 sedangkan yang 
ditambatkan adalah 21,77, 32,13 dan 24,3. Rata-
rata suhu lingkungan untuk kedua perlakuan 
dikandangkan 25,07oC, 29,79oC dan 27,21oC dan 
ditambatkan 25,57oC, 35,92oC dan 30,57oC den-
gan kelembaban masing-masing dikandangkan 
85,21%, 62,14% dan 70,14%.

Analisis statistika menunjukkan bahwa 
perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap 
frekuensi pernafasan pada pagi, siang dan sore 
hari.

Berdasarkan hasil  penelitian dan 
pengamatan dilapangan ternak kambing yang 
dikandangkan mempunyai rata-rata frekuensi 
pernafasan yang lebih lambat dibandingkan 
rata-rata frekuensi pernafasan ternak kambing 
yang ditambatkan. Perbedaan respon fisiologis 
tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan 
kondisi lingkungan di dalam kandang dan 
kondisi lingkungan diluar kandang. Nilai rata-
rata lingkungan di luar kandang lebih tinggi 
dibandingkan di dalam kandang. Menurut Dukus 
(1957) dan Mc Dowell (972) faktor-faktor yang 
mempengaruhi frekuensi pernafasan adalah besar 
tubuh ternak, umur, aktifitas tubuh, temperatur 
lingkungan. Temperatur lingkungan sangat 
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berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan, 
makin tinggi temperatur lingkungan makin 
tinggi pula frekuensi pernafasan (Soerono dkk, 
1975). 

Ternak yang ditambatkan, akan bebas ber-
aktivitas dan lebih besar menerima sinar matahari 
secara langsung. Kondisi ini akan meningkatkan 
frekuensi pernafasan ternak kambing yang dit-
ambatkan. Situasi ini agak berbeda dengan kon-
disi ternak yang dikandangkan. Aktivitas ternak 
kambing yang dikandangkan lebih kecil karena 
dibatasi bangunan kandang, selain itu kandang 
mampu mengurangi energi radiasi matahari lang-
sung. McLean dkk (1984) mengatakan bahwa 
radiasi matahari menambah beban panas kepada 
ternak. Cara yang begitu cepat merupakan cara 
untuk mempertahankan kestabilan temperature 
tubuh terutama dalam suasana temperatur udara 
sekeliling tinggi (Hafes,1968).

Tinggi rendahnya frekuensi pernafasan 
kambing yang dikandangkan dan ditambatkan 
disebabkan karena suhu lingkungan pada kondisi 
ditambatkan pada siang hari sudah melewati 
batas kisaran normal, sehingga menyebabkan 
panas yang terbentuk dalam tubuh kambing lebih 
banyak sehingga frekuensi pernafasan harus 
ditingkatkan guna membebaskan panas yang 
tertimbun di dalam tubuh.

Adanya perbedaan suhu lingkungan juga 
memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 
frekuensi pernafasan. Dimana terjadi frekuensi 
pernafasan ditingkatkan guna mengimbangi ke-
naikan dan cekaman panas dari lingkungan se-
dangkan pengaruh tidak langsung menyebabkan 
kenaikan suhu rectal dimana dengan kenaikan 
suhu tubuh berarti makin banyak panas yang 
akan dikeluarkan guna mempertahankan suhu 
tubuhnya, dilain pihak kenaikan suhu lingkun-
gan akan memperlambat proses pembuangan 
panas.

temperatur tubuh
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata temperatur tubuh pada pagi, siang dan 
sore hari untuk ternak yang kambing yang dikan-
dangkan adalah 37,93oC, 38,40 oC dan 37,13oC 
yang ditambatkan adalah 38,30oC, 39,2oC dan 
38,7oC. Rata-rata suhu lingkungan untuk kedua 
perlakuan. Dikandangkan 25,07oC, 29.79oC, dan 

27,21oC dan yang ditambatkan 25,57oC, 35,92oC 
dan 30,57oC dengan kelembaban masing-masing 
dikandangkan 85,21%, 62,14% dan 70,14% dan 
ditambatkan 89%, 49,42% dan 79,50%.

Analisis statistika menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh yang sangat 
nyara terhadap suhu tubuh pada siang dan sore 
hari.

Sesuai hasil penelitian, ternak kambing 
yang ditambatkan mempunyai suhu tubuh yang 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan ternak 
kambing yang dikandangkan, hal ini disebabkan 
karena ternak yang dikandangkan tidak terlalu 
banyak bergerak atau ruang geraknya dibatasi.

Schmit dan Neilson (1975) yang dikutib 
oleh Soebakti (1980) menjelaskan bahwa suhu 
tubuh meningkat disebabkan oleh dua faktor 
yaitu faktor luar dan aktifitas ternak. Salah satu 
bentuk pengaruh luar yang dapat mengaki-
batkan meningkatnya suhu tubuh adalah suhu 
lingkungan.

Ternak kambing pada kedua perlakuan 
menunjukkan perbedaan dimana ternak kambing 
yang dikandangkan tidak terkena langsung den-
gan sinar matahari akan tetapi terhalang oleh atap 
kandang juga temperatur dalam kandang pada 
pagi, siang dan sore hari masih berada dalam 
kisaran normalnya sehingga menimbulkan rasa 
nyaman dimana temperatur tubuh ternak domba 
tidak mengalami peningkatan yang melebihi 
batas kisaran normalnya. Sedangkan kondisi 
kambing yang ditambatkan terkena langsung 
oleh sinar matahari dan mengalami peningkatan 
temperatur lingkungan, sehingga dapat mem-
pengaruhi kondisi tubuh ternak kambing yang 
ditambatkan sehingga menyebabkan terjadinya 
peningkatan temperatur tubuh.

Proses pembuangan panas dari ternak 
kambing yang ditambatkan sebagai akibat 
meningkatnya temperatur lingkungan semakin 
sulit dan lambat sehingga temperature tubuh 
kambing cenderung bergerak naik. Sebagaimana 
diterapkan oleh Tillman (1983) bahwa ternak 
homoterm mempunyai panas tubuh yang lebih 
tinggi dari lingkungannya dan selalu kehilangan 
panas terhadap lingkungan sekitarnya. Lebih lan-
jut dijelaskan bahwa semakin sempit perbedaan 
temperatur lingkungan dengan temperatur tubuh 
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maka semakin lambat pula proses pembuangan 
panas dari tubuh ternak. Sementara pembuangan 
panas tersebut adalah dalam rangka mempertah-
ankan temperatur tubuhnya.

Dari data penelitian dilihat bahwa pada 
siang hari terjadi peningkatan suhu yang cukup 
tinggi pada ternak kambing yang ditambatkan hal 
ini karena pada siang hari aktivitas otot bertam-
bah, apabila aktifitas otot bertambah maka panas 
tubuh yang terbentuk dari hasil pembakaran 
karbohidrat semakin meningkat karena proses 
metabolisme didalam otot bertambah. Bertam-
bahnya produksi panas dalm tubuh mengakibat-
kan temperatur tubuh semakin meningkat.

Komsumsi Pakan dan air minum
Komsumsi pakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perlakuan kambing yang dikandangkan dan 
ditambatkan memberikan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap komsumsi pakan.

Hal ini disebabkan karena temperatur 
pada siang hari didalam kandang (29,79oC) 
dengan kelembaban sebesar (62,14%) secara 
fisiologis tidak mempengaruhi ternak kamb-
ing yang pada akhirnya tidak mengganggu 
komsumsi pakan, akan tetapi suhu diluar kan-
dang (35,92oC) dengan kelembaban (49,42%) 
secara fisiologis mempengaruhi kambing yang 
ditambatkan sehingga pakan yang dikomsumsi 
menjadi sedikit.

Kondisi dalam kandang lebih baik bila 
dibandingkan dengan di luar kandang karena 
temperaturnya lebih rendah dan terasa nyaman 
maka ternak kambing tidak banyak melakukan 
usaha untuk mempertahankan panas tubuh, se-
hingga komsumsi pakannya meningkat.

Kondisi lingkungan dimana kambing 
yang ditambatkan terjadi peningkatan tempera-
tur tubuh (35,92oC) yang akibatnya menaikkan 
temperatur tubuh ternak kambing dan juga terjadi 
penimbunan panas dalam dalam tubuh. Hal ini 
menyebabkan komsumsi pakannya berkurang 
karena kambing lebih banyak mengatur proses 
pembuangan panas dengan jalan mempercepat 
pernafasan dan denyut nadi guna melepaskan 
panas. Hal ini didukung oleh pendapat Mc Dow-
ell (1972), bahwa temperatur lingkungan mem-

punyai hubungan dengan efisiensi komsumsi 
makanan. Pada temperatur udara yang melebihi 
30oC menyebabkan komsumsi pakan berkurang, 
sehingga produksi panas tubuh menurun. Se-
lanjutnya Cole (1966) melaporkan bahwa untuk 
ternak kambing serta sapi kenaikan temperature 
lingkungan memyebabkan depresi pada kom-
sumsi pakan. Depresi pakan bukan semata-mata 
untuk mengurangi panas tubuh saja. Namun aki-
bat pengaruh dari temperatur yang tinggi maka 
nafsu makan akan menurun sehingga komsumsi 
pakan akan berkurang.

Suhu sekeliling dapat mempunyai pen-
garuh terhadap nafsu makan ternak dan jumlah 
makanan yang dikomsumsi (Anggorodi,1979). 
Temperatur lingkungan yang tinggi cenderung 
menekan nafsu makan dan produktifitas serta 
respon penyesuaian diri, ini terjadi pada ternak 
kambing sebagaimana spesies lainnya. Karena 
komsumsi pakan dan produksi panas berkaitan, 
maka temperatur yang meningkat menyebabkan 
komsumsi makanan menurun yang pada giliran-
nya memgurangi produksi panas (Devendra, 
1994).

Komsumsi air minum
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan kambing yang dikandangkan dan 
ditambatkan memberikan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap komsumsi air minum.

Kambing yang ditambatkan mengkom-
sumsi air minum yang lebih banyak karena pada 
kondisi ditambatkan terjadi peningkatan suhu 
lingkungan (35,92oC) dengan kelembaban sebe-
sar (49,42%) yang pada akhirnya menyebabkan 
meningkatnya temperatur tubuh sehingga kamb-
ing menjadi kepanasan, untuk mengatasi kondisi 
ini kambing akan mempercepat pernafasan dan 
denyut nadi guna melepaskan panas tubuh dan 
juga akan meminum air melebihi kebutuhan me-
tabolisme demi proses pendinginan tubuh. Apa-
bila temperatur kambing meningkat akan terjadi 
penguapan melalui permukaan kulit sehingga 
menyebabkan bertambahnya kebutuhan air.

Meningkatnya temperatur tubuh ternak 
sebagai akibat meningkatnya tempereatur ling-
kungan, menyebabkan ternak melakukan usaha 
yang efektif supaya temperatur tubuh tetap 
normal melalui evaporasi dan respirasi yang 
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cepat, tubuh akan mengalami kekurangan air 
(McDowell, 1972).

Kondisi kambing yang ditambatkan aki-
bat penyinaran sinar matahari secara langsung 
maka tubuh kambing akan menerima pemapasan 
panas dan untuk mengatasi atau membuang panas 
tubuh maka kambing akan mengkomsumsi air 
lebih banyak.

Ternak kambing yang dikandangkan 
mengkomsumsi air lebih sedikit karena tem-
peratur lingkungan meningkat hanya sampai 
(29,79oC) dengan kelembaban (62,14%) dan kon-
disi ini ternak kambing tidak terlalu kepanasan 
karena temperatur tubuhnya normal sehingga ter-
nak kambing lebih sedikit mengkomsumsi air.

Temperatur sekitar yang tinggi maka 
jumlah air yang diminum akan melebihi kebu-
tuhan metabolik, karena air mutlak diperlukan 
untuk proses pendinginan tubuh melalui proses 
penguapan (Devendra, 1994).

PeNUtUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Kambing yang dipelihara secara dikandangkan 
mempunyai respon fisiologis yang lebih baik 
bila dibandingkan dengan kambing yang 
ditambatkan, sehingga memberikan pengaruh 
yang berbeda-beda terhadap komsumsi pakan 
dan air minum.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini maka 

dapat disarankan bahwa: Pemeliharaan ternak 
kambing sebaiknya di dalam kandang agar aspek 
pemeliharaannya terkontrol sehingga produk-
tifitas meningkat.
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