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ABSTRACT

Garut sheeps release sensible and also latent heat as responses to climate changes, especially the
fluctuation of dry bulb temperature in barn. The characteristics of microclimate changes in passive control
barn is not always give desirable atmospheric environmental. The limitation of thermophysic properties of
construction of passive control barn, yield many physical processes as so as climate changes at the outside.
This research was conducted in order to analyze the characteristics of microclimate changes in passive
control barn, using descriptive explanatory method. The results showed that the characteristics of
microclimate inside of barn was more stable than the outside, and higher intensity of dry bulb temperature.
Ventilation failures such as dead air movement, swirling wind, and non-optimum water vapor diffusion by sun
radiation, yields moisture control at left part of barn was not effectively done. Garut sheeps affected by heat
stress between 0.00 pm and 2.30 pm. Therefore, effective climate for Garut sheeps occured at 1.00 pm to
1.30 pm, which is Garut sheeps convection heat loss was low between 31% (450 W) and 32% (481 W).
Base from overall results concluded that passive control barn had good performance to reduce climate
impact for Garut sheeps and also effective as building of heat, moisture, and smell controls.

Keywords : Climate fluctuation, Garut sheeps barn, Microclimate changes, Passive control,
Physical processes

ABSTRAK

Domba Garut melepaskan kalor sensibel maupun kalor laten sebagai respon terhadap perubahan iklim di
dalam kandang, terutama fluktuasi suhu bola kering. Karakteristik iklim mikro di dalam kandang
pengendalian pasif yang fluktuatif, tidak selalu dapat mengubah iklim yang diharapkan sepanjang hari.
Adanya keterbatasan sifat-sifat termofisika konstruksi kandang pengendalian pasif, menghasilkan proses-
proses fisik sejalan dengan fluktuasi iklim di luar kandang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengubahan iklim mikro di dalam kandang pengendalian pasif, dengan menggunakan metode deskriptif
eksplanatori. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik iklim mikro di dalam kandang lebih konstan
dibandingkan lingkungan luar, dengan intensitas suhu bola kering yang lebih tinggi. Kegagalan ventilasi
yang terdiri dari pergerakan angin mati, angin turbulen, dan difusi uap air oleh radiasi matahari yang tidak
optimal, menyebabkan pengendalian kelembaban di ruangan kandang bagian kiri tidak berjalan efektif.
Proses fisik dari analisis perbandingan antara ruangan kandang bagian kanan maupun bagian kiri terhadap
luar, didominasi oleh pemanasan humidifikasi. Domba Garut mengalami stres panas antara pukul 12.00 dan
14.30. Namun, pukul 13.00 sampai 13.30 menunjukkan iklim yang efektif untuk domba Garut, dimana kalor
konveksi domba Garut adalah rendah antara 31% (450 W) dan 32% (481 W). Hasil penelitian secara
keseluruhan menyimpulkan kandang pengendalian pasif menunjukkan kinerja yang baik dalam meredam
cekaman iklim pada domba Garut dan efektif sebagai bangunan pengendali kalor, kelembaban, dan bau.

Kata kunci : Fluktuasi Iklim, Kandang domba garut, Pengendali pasif, Pengubahan iklim mikro, Proses fisik

PENDAHULUAN

Kegiatan budidaya domba Garut yang
dikembangkan di Jawa Barat, khususnya di
Kabupaten Garut, dijadikan sebagai usaha
peternakan pokok maupun sampingan, yang dapat
menghasilkan surplus finansial bagi masyarakat,
dengan tingkat kepemilikan ideal berkisar antara 20

sampai 50 ekor per peternak. Ekspansi budidaya
domba Garut melalui kegiatan peternakan mulai
banyak dilakukan di luar Jawa Barat, seperti
Sumatera Utara dan Jawa Tengah (Garut, 2008).
Salah satu keunggulan peternakan domba Garut
antara lain aplikasi metode pemeliharaan dan
manajemen peternakan yang relatif sederhana dan
didukung dengan karakteristik fisiologis domba
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Garut yang adaptif terhadap beragam jenis pakan
hijauan maupun konsentrat dan berbagai kondisi
iklim dan kondisi topografi (Bank Indonesia, 2007).

Namun, iklim tropis lembab di Indonesia yang
dicirikan dengan radiasi matahari, suhu bola kering,
dan kelembaban relatif yang tinggi, serta memiliki
dua jenis musim, mampu menghasilkan cekaman
iklim yang memberikan respon negatif terhadap
domba Garut. Kondisi tersebut mengharuskan
perancangan media budidaya ternak yang efektif
untuk meredam cekaman iklim yang berdampak
negatif bagi domba Garut.

Kandang memegang peranan penting dalam
memfasilitasi setiap bentuk aktivitas ternak,
menyediakan kenyamanan, dan memberikan
naungan serta perlindungan dari cekaman iklim.
Pentingnya peranan kandang tersebut, idealnya
disetarakan dengan perancangan kandang yang
efektif, dalam pemenuhan tujuan peternakan yang
berkelanjutan. Variabel-variabel teknis antara lain
fluktuasi iklim, sifat material konstruksi, dan variabel
perancangan lainnya, perlu dijadikan pertimbangan
awal untuk mendukung produktivitas domba Garut
tanpa mengurangi kebutuhan peternak terhadap
aspek estetika dibandingkan kinerja kandang
sebagai mediator aktivitas ternak, penyedia
kenyamanan, dan peredam cekaman iklim.

Jenis kandang ternak di Indonesia yang
umumnya menerapkan metode pengendalian iklim
pasif, tidak selalu dapat mengubah iklim yang
diharapkan sepanjang hari. Kondisi tersebut
disebabkan oleh adanya keterbatasan sifat-sifat
termofisika material konstruksi dalam meredam
cekaman iklim. Kandang pengendalian pasif
berinteraksi melalui proses-proses fisik di dalam
kandang sejalan dengan fluktuasi iklim di
lingkungan luar yang memberikan respon secara
fisiologis maupun psikologis terhadap ternak,
termasuk domba Garut (Soegijanto, 1999).

Dalam tujuan perancangan kandang sebagai
media budidaya ternak yang dapat mengubah iklim
mikro yang efektif untuk domba Garut, dibutuhkan
suatu analisis sebagai penghubung interaksi
kandang terhadap lingkungan luar yang terjadi
melalui proses fisika lingkungan, dengan output
berupa pengubahan iklim mikro di dalam kandang
melalui pendekatan pada fluktuasi iklim,
karakteristik konstruksi kandang, dan variabel
perancangan lainnya. Adanya analisis ini dapat
menjelaskan karakteristik iklim mikro di dalam
kandang yang efektif yang mendukung produktivitas
domba Garut secara optimal.

Permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu
sejauh mana kinerja kandang pengendalian pasif
dapat mengubah iklim mikro yang efektif untuk
mendukung produktivitas domba Garut.

Output dari penelitian ini diharapkan dapat
menjadi acuan dalam perancangan kandang
pengendalian pasif yang efektif, sesuai dengan
karakteristik kandang yang umum ditemui di
peternak Indonesia, khususnya untuk kegiatan
budidaya domba Garut.

Kondisi yang dapat diperkirakan melalui
penelitian ini yaitu kandang dapat mengubah iklim
mikro yang efektif untuk mendukung produktivitas
domba Garut yang optimal. Pengendalian iklim
mikro yang efektif akan ditunjukkan dengan
karakteristik iklim mikro di dalam kandang yang
lebih konstan dibandingkan lingkungan luar dan
dinyatakan dengan adanya perbedaan antara
variabel iklim, terutama suhu bola kering dan
kelembaban relatif di dalam terhadap luar kandang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2008
sampai bulan Juli 2008, yang berlokasi di UPTD –
BPPTD Margawati, Kabupaten Garut, dengan
menggunakan metode deskriptif eksplanatori

Alat-alat yang digunakan terdiri dari 4 in 1
meter, Diagram psikrometrik, RH meter, Roll meter,
Penunjuk arah angin, Stopwatch, Termokopel,
Termometer infrared, AutoCAD 2004, N.ACH
calculations, Psychrometric calculations, dan
Sigmaplot versi 10.0. Bahan-bahan yang digunakan
terdiri dari kandang domba Garut dengan
pengendalian iklim pasif dan ternak domba Garut.

Variabel yang diamati terdiri dari dimensi
kandang dan kawasan peternakan untuk analisis
lokasi; suhu bola kering dan kelembaban relatif
untuk analisis sifat termodinamika udara; arah dan
kecepatan angin untuk analisis kesetimbangan
kalor, kesetimbangan massa uap air, dan
kesetimbangan laju ventilasi; suhu dari komponen-
komponen konstruksi kandang; dan suhu tubuh
domba Garut. Untuk pengukuran suhu bola kering
maupun kelembaban relatif, jumlah titik di dalam
kandang sebanyak dua titik pada ketinggian 1 m
dari permukaan lantai, sedangkan satu titik di luar
kandang pada ketinggian 2 m dari tanah dan
berada sejauh ± 21 m dari kandang yang dianalisis.
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 2, 3, dan
4 Juli 2008. Efektivitas pengendalian iklim di dalam
kandang ditunjukan dengan adanya perbedaan
melalui uji t-student (T test) antara suhu bola kering
maupun kelembaban relatif di dalam terhadap luar
kandang, dengan perumusan (Nasoetion, 1988) :

211210 ::   HdanH (1)

Apabila H0 terpenuhi, maka dapat disimpulkan
kandang tidak berfungsi sebagai bangunan
pengendali iklim, sedangkan apabila uji T
memenuhi H1, maka disimpulkan kandang berfungsi
sebagai bangunan pengendali iklim.
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thitung digunakan untuk menguji keseragaman
parameter iklim antara di titik 1 dan titik 2 terhadap
luar kandang. Thitung dapat didekati dengan
menggunakan persamaan (Nasoetion, 1988) :

d

d
thitung


 (2)

 

 1

2
2







nn

n

d
d

d

i

i
 (3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kawasan Peternakan

UPTD-BPPTD Margawati, Garut berada di
ketinggian 1.000 m di atas permukaan laut, dengan
relief topografi berbentuk perbukitan pada
kemiringan berkisar antara 0º dan 20º. Kawasan
peternakan didominasi padang rumput sebagai
sumber utama pakan hijauan untuk domba Garut.
Struktur tanah merupakan tanah grumosol dengan
klasifikasi pH tanah kelas sedang (6 sampai 7).
Tekstur tanah adalah tekstur lempung atau pasir
berdebu. Karakteristik iklim di lingkungan luar
dicirikan dengan curah hujan mencapai 2.020
mm/thn, suhu bola kering antara 16 ºC dan 26 ºC,
dan kelembaban relatif antara 85% dan 95%.

Gambar 1 Tata Ruang Kawasan Peternakan

Luas lahan keseluruhan mencapai 27 ha
dengan spesifikasi : areal padang rumput seluas 23
ha, areal lahan kritis seluas 2 ha, dan areal
bangunan kantor dan kandang seluas 2 ha. Jumlah
kandang keseluruhan mencapai 14 kandang,
dengan peruntukkan dan bentuk konstruksi yang
berragam.

Deskripsi Kandang Domba Garut

Seleksi kandang yang akan dianalisis, bertujuan
sebagai bahan pendekatan yang representatif
terhadap kriteria ideal dari kandang pengendalian
pasif secara umum, sehingga kandang yang
memenuhi kriteria kandang ideal adalah kandang H.
Tabel 1, Tabel 2, Gambar 2, dan Gambar 3 dapat
direferensikan sebagai spesifikasi kandang H.

Tabel 1 Spesifikasi Qualitatif Kandang H

No. Parameter Deskripsi
1. Pengendalian iklim Pasif
2. Peruntukan kandang Menyusui

3. Klasifikasi pemeliharaan
ternak Intensif

4. Klasifikasi populasi Kombinasi

5. Klasifikasi atap Non-simetrical
conventional gable roof

6. Klasifikasi dinding Horizontal rapat
7. Klasifikasi lantai Panggung bercelah

8. Klasifikasi ventilasi Light modified
open front building

9. Klasifikasi orientasi pakan Searah

10. Orientasi arah bangunan Membujur timur
ke barat

11. Material konstruksi atap Seng bergelombang
(d = 5 mm)

12. Material konstruksi
dinding

Kayu
(d = 20 –30 mm)

13. Material konstruksi lantai Kayu
(d = 40 –60 mm)

14. Material Pendukung Beton
(d = bervariasi)

Gambar 2 Spesifikasi Dimensi Kandang H
Tampak Isometri

Tabel 2 Spesifikasi Quantitatif Kandang H

No. Parameter Satuan Deskripsi

1. Jumlah populasi ternak
16 betina
dewasa,

12 domba muda
2. Panjang total m 18,00
3. Lebar total m 5,00
4. Tinggi total m 4,20
5. Luas areal gang way m 18,00
6. Kolong (clearance) m 1,00
7. Luas areal m2 72,00
8. Luas inlet ventilator m2 18,00
9. Luas outlet ventilator m2 9,00
10. Luas atap m2 98,21
11. Luas inlet ventilator m2 18,00
12. Luas outlet ventilator m2 9,00
13. Volume ruangan m3 144,00
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Gambar 3 Spesifikasi Dimensi Kandang H
Tampak Samping

Termodinamika Udara

Peningkatan suhu bola kering di titik 1 (ruangan
kandang bagian kiri) sebesar 0,77 ºC dan titik 2
(ruangan kandang bagian kanan) sebesar 1,03 ºC
terhadap titik luar. Peningkatan suhu bola kering di
titik 1 maupun titik 2 terhadap titik luar disebabkan
oleh akumulasi kalor yang disebabkan oleh radiasi
matahari. (Tabel 3, 4 dan 5)

Tabel 3 Karakteristik Termodinamika Udara
Rata-rata

Rata-rata
No. Para-

meter Satuan Titik
1

Titik
2

Titik
Luar

1. Tdb °C 23.33 23.59 22.56
2. Twb °C 19.84 19.65 19.08
3. RH % 73.40 71.84 73.02
4. Tdp °C 18.28 18.18 17.44
5. Patm kPa 101.32 101.32 101.32
6. Pvs kPa 2.87 2.92 2.74
7. Pv kPa 2.09 2.08 1.99
8. W g/kguk 13.14 13.06 12.46
9. h kJ/kguk 56.91 56.97 54.37
10. v m3/kguk 0.85 0.85 0.85

Tabel 4 Signifikansi Uji T dari Suhu Bola kering
Antara Titik-titik Ukur

Suhu Bola Kering (Tdb / °C)
No. Titik

Ukur Titik 1 Titik 2 Luar

1. Titik 1 Tidak nyata Nyata
2. Titik 2 Tidak nyata Nyata
3. Luar Nyata Nyata

Tabel 5 Signifikansi Uji T dari Kelembaban
Relatif Antara Titik-titik Ukur

Kelembaban Relatif (RH / %)
No. Titik

Ukur Titik 1 Titik 2 Luar

1. Titik 1 Nyata Tidak nyata
2. Titik 2 Nyata Nyata
3. Luar Tidak nyata Nyata

Peningkatan kelembaban relatif di titik 1
terhadap luar hanya mencapai 0,38%, sedangkan
titik 2 memiliki rata-rata 1,17% lebih rendah
dibandingkan titik luar. Fenomena tersebut
disebabkan oleh laju ventilasi, kesetimbangan
massa uap air, dan tata ruang bangunan.

Gambar 4 Perubahan Suhu Bola Kering dan
Kelembaban Relatif terhadap Waktu
(Atas : Titik 1, Tengah : Titik 2, Bawah
: Luar)

Pukul 07.00 dan 13.30, suhu bola kering
meningkat dan kelembaban relatif menurun. Pukul
14.00 sampai 17.00, suhu bola kering menurun dan
kelembaban relatif meningkat (Gambar 4). Fluktuasi
suhu bola kering memengaruhi kontribusi kalor.
Kontribusi kalor dari komponen kandang akan
maksimal saat matahari berada tegak lurus
terhadap bumi (± 90º). Saat matahari berada pada
kemiringan <90º atau >90º, maka kontribusi kalor
akan menurun. Suhu bola kering berbanding lurus
dan kelembaban relatif berbanding terbalik terhadap
pergerakan matahari. Pergerakan matahari juga
menyebabkan suhu atap meningkat (pagi, siang,
dan sore sebesar 26,5 ºC; 33,2 ºC; dan 25,8 ºC).
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Gambar 5 Pengaruh Peningkatan Suhu Bola
Kering terhadap Kelembaban Relatif

Fluktuasi kelembaban relatif di titik 1 maupun
titik 2 lebih rendah dibandingkan titik luar, sehingga
pengendalian iklim di dalam kandang berlangsung
efektif (Gambar 5). Pemetaan suhu bola kering dan
kelembaban relatif di dalam kandang yang
menggunakan ventilasi alami, memiliki kesesuaian
terhadap strategi kenyamanan termal teoritis,
berupa ventilasi alami (Gambar 6). Namun, untuk
meningkatkan efektivitas sirkulasi udara yang
kondusif baik untuk domba Garut, konstruksi
kandang, maupun operator kandang, disamping
mengaplikasikan sistem ventilasi alami, juga dapat
didukung dengan dehumidifikasi.

Gambar 6 Pemetaan Suhu Bola Kering dan
Kelembaban Relatif terhadap Strategi
kenyamanan termal

Stres panas diindikasikan akan terjadi antara
pukul 12.00 dan 14.30, dimana THI berada di atas
batas toleransi. Strategi kenyamanan termal tidak
dibatasi pada ventilasi alami, tetapi juga dapat
menyertakan pendinginan reguler maupun
pendinginan dehumidifikasi (Gambar 7). Dengan
menggunakan asumsi titik luar sebagai kondisi
awal, dan titik 1 serta titik 2 sebagai kondisi akhir,
maka mekanisme pengubahan iklim di dalam
kandang, didominasi oleh proses pemanasan
humidifikasi. (Atas dan Tengah pada Gambar 8)

Gambar 7 Karakteristik Iklim di Dalam Kandang
terhadap THI Ternak Ruminansia

Gambar 8 Jenis Proses Fisik Antara 2 Titik
(Atas: Titik 1 VS Luar, Tengah: Titik 2
VS Luar, Bawah: Titik 2 VS Titik 1)
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Ventilasi

Angin bergerak dari Selatan menuju ke Utara,
maka sisi Selatan berfungsi sebagai inlet ventilator.
Angin bergerak secara frontal memasuki kandang,
dimana ventilasi berlangsung melalui efek angin
dan berfungsi sebagai media pemasukkan udara.
Klasifikasi kandang termasuk jenis kandang
modified open front building, dimana orientasi
kandang sesuai dengan pergerakan angin. Ilustrasi
proses ventilasi efek angin sebagai media
pemasukkan udara yang terjadi di dalam kandang,
ditunjukkan dengan sisi Selatan kandang sebagai
inlet ventilator yang memiliki luas bukaan sebesar
18,00 m2 (18 m x 1 m), sedangkan di sisi Utara
kandang sebesar 9,00 m2 (18 m x 0,5 m).

Suhu bola kering di titik 1 sebesar 23,33 ºC, titik
2 sebesar 23,59 ºC, dan luar sebesar 22,56 ºC.
Perbedaan suhu bola kering menghasilkan
pergerakan udara dari dalam ke luar kandang.
Ketinggian hnpl sisi utara kandang mencapai 2,75 m,
sedangkan sisi selatan kandang mencapai 2,5 m
(lebih tinggi 0,25 m). Udara dengan suhu yang lebih
tinggi akan bergerak ke atas dan udara pada suhu
yang lebih rendah akan berada di bawah, sehingga
dapat disimpulkan proses pengeluaran udara terjadi
melalui efek stack. Proses pengeluaran udara
terjadi di sisi Utara kandang. (Gambar 9)

Gambar 9 Pola Pergerakan Udara di Dalam
Kandang H Tampak Samping

Gambar 10 Fluktuasi Laju Ventilasi dan
Kesetimbangan Laju Ventilasi
terhadap Perubahan Waktu

Udara yang masuk melalui ventilasi efek angin
mencapai 5,69 m3/s, menunjukkan perbedaan nyata
dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan
udara yang dikeluarkan melalui ventilasi efek stack
sebesar 7,82 m3/s. Kondisi tersebut menyatakan
tidak terjadi akumulasi bau di dalam kandang, maka
dapat disimpulkan kandang efektif sebagai
bangunan pengendali bau. Namun, akumulasi bau
tetap terjadi saat laju ventilasi efek stack lebih
rendah daripada laju ventilasi angin. (Gambar 10)

Kesetimbangan Massa Uap Air

Pergerakan udara melalui ventilasi efek angin
ataupun efek stack juga turut membawa massa
berupa uap air dari proses respirasi domba Garut
dan evaporasi komponen konstruksi kandang. Uji T
menunjukkan perbedaan nyata antara penambahan
massa melalui ventilasi efek angin dan kontribusi
dari komponen kandang sebesar 6,71 kg/s, yang
lebih rendah dibandingkan uap air yang dikeluarkan
melalui efek stack sebesar 9,20 kg/s, sehingga tidak
terjadi akumulasi kelembaban di dalam kandang,
dan pengendalian kelembaban berjalan efektif.

Gambar 11 Pengaruh Perubahan Waktu
terhadap Penambahan, Pengeluaran,
dan Kesetimbangan Massa Uap Air

Namun, terdapat faktor lain yang memengaruhi
ventilasi efek angin terhadap penambahan
kelembaban (massa uap air) dari udara yang
memasuki kandang, yaitu konsep tata ruang
bangunan di kawasan peternakan terhadap
pergerakan angin, yang memiliki kecenderungan
untuk bergerak dari Selatan ke Utara. Objek
terdekat kandang H sebelah selatan antara lain
kandang M yang berada di sisi kiri dan kolam feses
yang berada di sisi kanan. Hubungannya terhadap
efektivitas pergerakan angin, maka kandang M dan
kolam feses dapat diasumsikan sebagai faktor
penghalang arah angin. Adanya faktor jarak kosong
atau clearance minimal (Dmin) antar kandang dapat
memengaruhi efektivitas ventilasi efek angin.
Perhitungan menunjukkan jarak kosong minimal
antar kandang H dan M, idealnya adalah 16,3 m,
sedangkan kondisi aktual menunjukkan jarak
kosong aktual antara kandang H dan M sebesar 7
m. (Gambar 12 dan 13)
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Gambar 12 Zona Angin Mati Tampak Samping

Jarak kosong aktual yang lebih kecil dari jarak
kosong teoritis menghasilkan fenomena kegagalan
ventilasi atau malfungsi sirkulasi udara di dalam
kandang melalui adanya angin mati (dead air zone)
ataupun efek angin turbulen (swirling wind effect) di
antara kandang H dan M. Jarak kosong aktual yang
lebih kecil dari jarak kosong teoritis juga berkaitan
dengan efektivitas difusi uap air melalui radiasi
matahari di antara kandang H dan M, dimana uap
air yang dikeluarkan oleh kandang M sedapat
mungkin harus didifusikan sebelum memasuki
kandang H. (Gambar 13)

Gambar 13 Zona Angin Mati Tampak Atas

Pergerakan angin dan difusi uap oleh radiasi
matahari yang kurang efektif di antara titik 1
terhadap kandang M menyebabkan kelembaban
relatif di titik 1 tidak menunjukkan perbedaan nyata
terhadap titik luar. Namun, kelembaban relatif di titik
2 menunjukkan perbedaan nyata dengan intensitas
lebih rendah sebesar 1,17% terhadap titik luar,
sehingga pengendalian kelembaban berjalan efektif.

Kolam feses sangat terbuka untuk menyerap
radiasi matahari secara maksimal, yang
menyebabkan evaporasi di permukaan kolam dan
membawa uap air serta mikroorganisme patogen.
Namun, adanya celah udara, faktor penghalang
(kandang M dan vegetasi tinggi di sekitar kolam
feses), menyebabkan pergerakan angin di zona
antara titik 2, kandang M, dan kolam feses, berupa
pembelokkan arah angin yang mengelilingi kandang

M, dan di sekitar kolam feses terjadi fenomena
pembelokkan dan pemecahan angin serta reduksi
uap air dari evaporasi di kolam feses melalui
penempatan vegetasi tinggi. (Gambar 13)

Rekomendasi Penataan Kandang

Uji T kelembaban relatif di titik 1 dan titik luar
tidak menunjukkan perbedaan nyata. Baik di titik 1
maupun di titik luar, kelembaban relatif berada
dalam batasan kelayakan (RH < 80%). Namun,
berresiko tinggi terjadinya angin mati dan difusi uap
air di antara kandang M dan titik 1. Untuk
mengurangi resiko tersebut, terdapat dua
rekomendasi penataan kandang, antara lain :
 Rekomendasi 1, yaitu dengan memindahkan

kandang H sejauh 16,3 m dari kandang M, yang
merupakan jarak kosong atau clearance
minimal (Dmin), untuk menghasilkan laju ventilasi
angin dan memberikan area difusi uap air yang
lebih optimal. (Gambar 14)

 Rekomendasi 2, yaitu dengan mendisfungsikan
sebagian kandang M dan menempatkan
vegetasi tinggi, untuk mengaktifkan efek
pembelokkan dan pemecahan angin serta
reduksi uap air. (Gambar 15)

Gambar 14 Rekomendasi Penataan Kandang 1
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Gambar 15 Rekomendasi Penataan Kandang 2

Kesetimbangan Kalor

Radiasi matahari pada sore hari menurun
secara drastis, sedangkan penurunan suhu pada
material kayu relatif rendah, terutama pada dinding
dan lantai. Kondisi tersebut disebabkan oleh sifat
termofisika material, yaitu kapasitas panas (sifat
material yang dapat menyimpan kalor). Adanya sifat
material tersebut menunjukkan fluktuasi yang
berbeda dibandingkan dengan material yang
tersusun dari metal (atap). Melalui analisis empiris,
dapat disimpulkan kalor konveksi merupakan fungsi
yang berbanding lurus terhadap perbedaan suhu
antara komponen konstruksi dan suhu bola kering
di dalam kandang. (Gambar 16)

Gambar 16 Pengaruh Peningkatan Beda Suhu
Antara Komponen Konstruksi dan
Suhu Bola Kering terhadap Produksi
Kalor Konveksi

Radiasi matahari yang diserap di permukaan
luar komponen, dikonduksikan ke permukaan dalam
komponen konstruksi. Perbedaan suhu permukaan
dan suhu bola kering menghasilkan kalor konveksi.
Kalor konveksi dari tiap-tiap komponen kontruksi
dan domba Garut memiliki intensitas yang berbeda,
yang dipengaruhi oleh beda suhu antara komponen
konstruksi maupun domba Garut terhadap suhu
bola kering di dalam kandang. (Gambar 17)

Gambar 17 Perubahan Suhu Bahan dan
Kontribusi Kalor Konveksi dari
Komponen-komponen Konstruksi
terhadap Perubahan Waktu

Produksi Kalor Pagi Hari

Kondisi pagi hari ditunjukkan dengan koordinat
matahari yang berada di sebelah Timur atau
sebelah kanan kandang. Lantai dan atap
merupakan kontributor dominan kalor konveksi.
Kontribusi kalor dari lantai disebabkan oleh
konduksi langsung dari permukaan tubuh domba
Garut ke lantai, dan juga dihasilkan dari refleksi
radiasi gelombang panjang yang terakumulasi di
dalam kandang, sedangkan kontribusi kalor dari
atap disebabkan oleh adanya penyerapan radiasi
matahari. Total kalor konveksi dari keseluruhan
komponen mencapai 658,37 W (44,10%) dari total
sebesar 1.492,67 W.

Produksi Kalor Siang Hari

Kondisi siang hari ditunjukkan dengan koordinat
matahari yang tegak lurus di atas kandang. Atap
mengontribusikan kalor yang dominan mencapai
646,10 W (38,20%) dari keseluruhan sebesar
1.691,07 W, yang disebabkan oleh pemilihan bahan
metal (seng) sebagai material konstruksi atap yang
memiliki konduktivitas termal yang tinggi, dimana
konduktivitas termal berbanding lurus terhadap
kontribusi kalor konveksi.
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Kontribusi kalor dari keseluruhan komponen
mencapai 1.101,43 W (65,13%) dari 1.691,07 W.
Saat siang hari, sifat konduktivitas termal berperan
dalam meredam cekaman panas. Konduktivitas
termal berbanding lurus dengan kontribusi kalor,
sesuai dengan proyeksi komponen pada bidang
horizontal, vertikal maupun diagonal. (Gambar 18)

Gambar 18 Kontribusi Kalor dari Komponen-
komponen Konstruksi dan
Kontribusi Kalor Berdasarkan
Pengelompokan Komponen Menurut
Proyeksi Secara Diagonal, Vertikal
dan Horizontal terhadap Total Kalor
Konveksi Menurut Perubahan Waktu

Produksi Kalor Sore Hari

Kondisi sore hari ditunjukkan dengan koordinat
matahari berada di sebelah Barat atau sebelah kiri
kandang. Kontribusi kalor didominasi oleh lantai dan
dinding utara. Kontribusi kalor dari lantai
disebabkan oleh konduksi langsung dari domba
Garut, sedangkan pada dinding Utara disebabkan
oleh sifat kapasitas panas material dan dipengaruhi
oleh batas lingkungan, dimana batas Utara relatif
terbuka terhadap refleksi radiasi dari luar kandang.
Kontribusi kalor dari atap yang rendah disebabkan
oleh kapasitas panas material.

Saat radiasi matahari menurun, kemampuan
atap untuk mengontribusi kalor juga menurun,
sehingga material seng kurang sesuai untuk
digunakan sebagai atap. Kontribusi kalor dari
keseluruhan komponen mencapai 1.249,63 W
(62,90%) dari 1.986,57 W. Berdasarkan analisis
empiris, dapat disimpulkan kandang H efektif
sebagai bangunan pengendali kalor. (Gambar 18)

Gambar 19 Kontribusi Kalor dari Komponen
Konstruksi terhadap Total Kalor
Konveksi Menurut Kelompok Waktu
(Pagi ; Siang ; Sore)

Rata-rata kontribusi kalor domba Garut pada
pagi, siang, dan sore hari mencapai 55,89%,
34,86%, dan 37,09% dari total kalor konveksi
(Gambar 19). Pada pagi hari, radiasi matahari yang
belum maksimal menyebabkan kontribusi kalor dari
kandang sangat rendah, sehingga domba Garut
harus menyuplai kalor yang tinggi. Domba Garut
mengontribusi kalor konveksi yang rendah pada
pukul 13.00 sampai pukul 13.30, sebesar 481,43 W
(32,57% dari 1.478,09 W) dan 450,54 W (31,18%
dari 1.444,51 W) (Gambar 20). Namun, pada
paparan sebelumnya, antara pukul 12.00 dan
14.30, iklim di dalam kandang berada pada zona
stres panas, sedangkan pukul 13.00 dan 13.30
menyatakan karakteristik iklim efektif untuk domba
Garut dan dapat dipertimbangkan untuk merancang
kandang pengendalian aktif. (Tabel 11)

Gambar 20 Perubahan Kalor Total dan Kalor
Konveksi Domba Garut terhadap
Perubahan Waktu
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Tabel 11 Iklim Ideal di Kandang H pada Pukul
13.00 dan 13.30

No. Parameter Satuan Pukul
13.00

Pukul
13.30

1. Tdb1&2 ºC 25.95 26.29
2. RH1&2 % 64.00 62.84
3. Tdbluar ºC 25.60 25.80
4. RHluar % 63.33 64.33
5. Kec. angin m/s 0.33 1.93
6. Laju ventilasi

angin m3/s 1.90 11.13

7. Laju ventilasi
stack m3/s 5.02 5.92

8. Pengontribusi
kalor dominan - Atap dan dinding Utara

996.66 993.979. Total kalorkonveksi

konstruksi W 67.43 % 68,81 %

PENUTUP

Kesimpulan

Kandang pengendalian pasif dapat mengubah
iklim mikro yang efektif untuk mendukung
produktivitas domba Garut. Fenomena klimatologis
yang teridentifikasi antara lain :
 Karakteristik iklim di dalam kandang lebih

konstan dibandingkan lingkungan luar, yang
menyatakan kandang dapat mengendalikan
iklim mikro di dalam kandang secara efektif.
Pengubahan ikllim mikro berlangsung melalui
proses pemanasan humidifikasi.

 Analisis kesetimbangan kalor, massa uap air
dan laju ventilasi menyimpulkan bangunan
kandang efektif sebagai bangunan pengendali
kalor, kelembaban, dan bau.

 Antara pukul 12.00 dan 14.30, diindikasikan
domba Garut mengalami stres panas. Namun,
pukul 13.00 dan 13.30 menunjukkan iklim yang
efektif untuk mendukung produktivitas domba
Garut, dimana kalor konveksi domba Garut
adalah rendah antara 450,5 W dan 481,4 W.

Saran

 Dibutuhkan pengamatan pada malam hari,
mulai pukul 17.00 sampai 07.00.

 Dibutuhkan perancangan kandang domba
Garut dengan pengendalian iklim secara aktif ;

 Dibutuhkan analisis akustik dan pencahayaan
di dalam kandang dapat melengkapi parameter
yang menggambarkan karakteristik kandang
pengendalian pasif yang efektif untuk
mendukung produktivitas domba Garut.
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