
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Lampung merupakan daerah yang berpotensi dalam pengembangan usaha 

peternakan, salah satu jenis ternak yang cocok dikembangkan adalah kambing.  

Pada tahun 2010 dan 2011, populasi kambing di Provinsi Lampung mencapai 

997.412 ekor hingga 1.090.647 ekor (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung, 2011). Kambing berperan dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat sebagai ternak piaraan untuk tabungan hidup, usaha sampingan 

bahkan usaha berskala besar. Kambing memiliki hasil produksi seperti susu dan 

daging yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein untuk memenuhi 

kebutuhan gizi masyarakat.  

 

Tahun 2011, produksi daging di Provinsi Lampung hanya 2.912 ton/tahun 

sedangkan kebutuhannya sebanyak 4.334 ton/tahun (Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2011). Hal ini berarti kebutuhan daging 

tersebut belum terpenuhi dengan produksi kambing sebagai ternak penghasil 

daging yang cukup sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan 

produktivitasnya. 

 

Genetik dan lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas 

ternak. Kemampuan berproduksi pada ternak ditentukan oleh faktor genetik, 
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sedangkan faktor pendukung agar ternak mampu berproduksi sesuai dengan 

kemampuannya merupakan fungsi dari faktor lingkungan. Lingkungan merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar terhadap penampilan produksi 

seekor ternak. Hal ini dibuktikan bahwa keunggulan genetik suatu bangsa ternak 

tidak akan ditampilkan optimal apabila faktor lingkungannya tidak sesuai 

(Rumetor, 2003). Faktor lingkungan tersebut antara lain pakan, pengelolaan, 

perkandangan, pemberantasan dan pencegahan penyakit serta faktor iklim, baik 

iklim mikro maupun iklim makro.  

 

Iklim merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh langsung 

terhadap ternak juga berpengaruh tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap 

faktor lingkungan yang lain. Iklim tidak dapat diatur atau dikuasai sepenuhnya 

oleh manusia sehingga untuk memperoleh produktivitas ternak yang efisien, 

manusia harus menyesuaikan dengan iklim setempat.  

 

Iklim mikro dan makro dapat berpengaruh langsung dan tidak langsung tehadap 

penampilan produktivitas ternak. Pengaruh langsungnya adalah suhu panas, 

sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah kesediaan hijauan pakan ternak 

yang cepat tua dan menyebabkan tingginya serat kasar, sehingga ternak menderita 

stress atau ternak merasa tidak nyaman yang berakibat terhadap penurunan 

produksi dan reproduksi ternak (Payne, 1970). 

 

Iklim merupakan bagian terpenting dari penentuan kerja status faali yang 

berpengaruh langsung terhadap produktivitas ternak. Penentuan status faali dari 

ternak sangat penting untuk diketahui karena dengan mengetahui status faali pada 

ternak, para peternak dapat menentukan dan menemukan pengaruh lingkungan 
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yang baik dan buruk terhadap ternak serta mengetahui temperatur dan kelembaban 

yang cocok untuk ternak agar dapat berproduksi dengan baik dan efisien. 

 

Daerah dengan ketinggian rendah (100--450 mdpl) memiliki suhu yang relatif 

normal dengan kelembaban yang stabil, sedangkan pada daerah tinggi (>450 

mdpl) memiliki suhu yang rendah dan kelembaban udara yang tinggi (Liem, 

2004). Kelembaban udara yang tinggi akan mempengaruhi produktivitas ternak 

khususnya pada suhu lingkungan yang tinggi karena akan menghambat proses 

pembuangan panas melalui penguapan dari permukaan tubuh (Esmay, 1978). 

 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai respon fisiologi 

ternak kambing Boerawa jantan di dataran rendah dan dataran tinggi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan respon fisiologi 

kambing Boerawa jantan di dataran rendah dan dataran tinggi. 

 

C. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting kepada 

masyarakat dan para peternak khususnya tentang respon fisiologi kambing 

Boerawa jantan di dataran rendah dan dataran tinggi sehingga produktivitas ternak 

menjadi optimal dan dapat membantu pengembangan populasi kambing di 

Provinsi Lampung. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

Lampung merupakan daerah yang cocok untuk pengembangan ternak kambing 

salah satunya adalah kambing Boerawa. Kambing Boerawa adalah hasil 

persilangan antara kambing Boer dan Peranakan Ettawah (PE). Kambing Boerawa 

merupakan jenis ternak ruminansia yang memiliki kemampuan beradaptasi yang 

baik terhadap berbagai keadaan lingkungan, laju pertumbuhan yang cepat, dan 

mampu memanfaatkan berbagai jenis hijauan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh 

ternak ruminansia lain seperti domba dan sapi sehingga kambing dapat hidup dan 

berkembang biak sepanjang tahun. 

 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan Negerisakti Kecamatan 

Gedongtataan Kabupaten Pesawaran memiliki potensi alam yang cukup besar 

untuk mengembangkan ternak kambing termasuk kambing Boerawa. Kecamatan 

Gisting terletak di dataran tinggi yaitu pada 650 m di atas permukaan air laut, 

memiliki rata-rata suhu udara 18
0
--32 

0
C, kelembaban udara 65--100%, dan curah 

hujan 3.500 mm/tahun (Monografi Kecamatan Gisting, 2005). Negerisakti 

Kecamatan Gedongtataan terletak di dataran rendah yaitu pada 300 m di atas 

permukaan laut, memiliki rata-rata suhu udara 24
0
--30 

0
C, kelembaban udara 50--

85% (Monografi Negeri Sakti Kecamatan Gedongtataan, 2007). Menurut Smith 

dan Mangkuwidjojo (1988), daerah nyaman bagi kambing berkisar antara 18 
0
C 

sampai 30
0
C.  

 

Daerah dengan ketinggian rendah (6--100 mdpl) memiliki suhu yang relatif tinggi 

dengan kelembaban rendah, daerah dengan ketinggian sedang (100--450 mdpl) 

memiliki suhu yang relatif normal dengan kelembaban yang stabil, sedangkan 
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pada daerah tinggi (>450 mdpl) memiliki suhu relatif rendah dengan kelembaban 

yang tinggi (Liem, 2004).  

 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas ternak ialah iklim. 

Perubahan iklim seperti suhu dan kelembaban udara akan nyata mempengaruhi 

respons fisiologi ternak, seperti suhu rektal, frekuensi pernapasan dan denyut 

jantung (Purwanto, et al., 1991). Suhu dan kelembaban udara yang tinggi dapat 

menghambat proses pembuangan panas melalui penguapan dari permukaan tubuh 

(Esmay, 1978).  

 

Menurut Esmay (1978), bila terjadi cekaman panas akibat temperatur lingkungan 

yang cukup tinggi maka akan menyebabkan frekuensi pulsus ternak akan 

meningkat, hal ini berhubungan dengan peningkatan frekuensi respirasi yang 

menyebabkan meningkatnya aktivitas otot-otot respirasi, sehingga memepercepat 

pemompaan darah ke permukaan tubuh dan selanjutnya akan terjadi pelepasan 

panas tubuh. 

 

Suhu rektal, denyut jantung, frekuensi pernapasan, dan jumlah sel darah dalam 

tubuh merupakan petunjuk praktis yang erat kaitannya dengan respon fisiologis 

ternak terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, kambing harus dipelihara pada 

ketinggian tempat yang sesuai sehingga proses fisiologis dalam tubuh dapat 

berjalan secara normal dan produktivitas yang optimum dapat tercapai. 
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E. Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah kambing Boerawa jantan 

yang berada di dataran tinggi memiliki respon fisiologi yang lebih baik 

dibandingkan dengan kambing Boerawa jantan yang berada di dataran rendah. 


