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Sapi perah yang dipeliiara pada daerah yang beriklim tropis dengan intensitas
radiasi matahari, suhu lingkungan, kecepatan angin dan kelembaban yang tinggi
seperti Indonesia akan mengalami penurunan produksi optimal. Kondisi ini
disebabkan terganggunya keseimbangan panas oleh karena sapi kesulitan untuk
melepaskan panas, sehiigga sapi mengalami cekaman panas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lingkungan mikro (sul~u,
kelembaban, intensitas dan energi radiasi matahari, kecepatan angin) dengan
intensitas dan frekuensi bemaung temak yang digembalakan..
Penelitian h i dilakukan di Kandang Laboratorium Ilmu Produksi Temak
Perah, Jurusan Ilmu Produksi Temak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor,
pada bulan April sampai Juni 1999. Penelitian ini menggunakan 3 ekor sapi dara
PFH; A, B, dan C. Sapi dipelihara pada padang penggembalaan. Pada padang
penggembalaan disediakan naungan yang terbuat dari bahan kayu abasia dan beratap
rumbia berukuran 4 x 4 m, serta tinggi 3 m. Sapi tersebut dilakukan pemasangan
(kelompok) sebagai berikut : A dan B, A dan C, serta, B dan C. Bobot sapi yang
digunakan antara 252 - 282 kg. Sapi dilepas di padang penggembalaan setiap hari,
selama 5 hari untuk pengkondisian. Pengambilan data dilakukan setiap jam pada hari
ke 6 - 8 untuk setiap pasangan mulai puku109.00- 16.00 WIB.
Parameter yang diamati adalah intensitas dan frekuensi sapi menempati
kandang bernaung, intensitas radiasi matahari, energi radiasi matahari, sullu
lingkungan, kelembaban udara dan kecepatan angin.
Analisis regresi kuadratik digunakan untuk mengetahui hubungan masingmasing variabel serta analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan
antara variabel secara keselunthan yaitu suhu lingkungan (SL), kelembaban udara
(RH), intensitas radiasi matahari (EM),energi radiasi matahari (ERM) dan
kecepatan angin (V) dengan intensitas lama bemaung (LB).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan mikro suhu
lingkungan berkisar antara 25,5-35,5'~, kelembaban udara antara 55,5-88,25%,
kecepatan angin antara 0,2-1,4 meter per detik, intensitas radiasi matahari antara
396,9-501,07 kka1/m2/jam dan jumlah energi radiasi matahari antara 600- 3500
kalori.
Sapi yang digembalakan pada gagi hari (pukul 09.00 -10.00) dan sore hari
. @ukul 15.00-16.00) lebih banyak berada di luar kandang naungan, sedangkan pada

pukul 10.00-15.00 temak lebih banyak berada di kandang naungan. Intensitas lama
bemaung dengan rataan 32,39*10,12 menit per jam pengarnatan, sedangkan
frekuensi bemaung sapi rata-rata 3,15*1,2 kali per jam pengamatan. Pengardl antara
lingkungan mikro yaitu suhu lingkungan, kelembaban udara, energi dan intensitas
radiasi matahari serta kecepatan angin secara statistik berhubungan sangat nyata
(P<0,01) dengan intensitas lama bemaung sapi, akan tetapi tidak berhubungan secara
nyata (P>0,05) dengan frekuensi bemaung sapi. Frekuensi bemaung sapi
berhubungan sangat nyata (P<0,01) dengan intensitas lama bemaung sapi.
Secara umum hubungan antara lama bemaung sapi dengan lingkungan mikro
adalah LB = 343 + 0.70 SL - 0.018 RH - 0.0216 ERM + 0.89 LRM - 4.18 V.
Nilai korelasi antara LB dengan SL, RH, ERM, IRM dan V secara berurutan
adalah (+0,434), (-0,368), (+0,442), (+0,471) dan (0,041). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa intensitas radiasi matahari merupakan faktor lingkungan mikro
yang palimg berpengaruh terhadap intensitas lama bemaung sapi.
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