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1. Pengertian  

 Pemotongan tanduk “Dehorning” yang adalah proses menghilangkan tanduk 

ternak ruminansia dewasa. Dehorning dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang 

disebut dehorner. Jenis-jenis dehorner antara lain pemotong tanduk elektrik (electric 

dehorner), manual dehorner (pemotong tanduk manual), dan dehorner paste (pasta untuk 

mematikan tanduk tidak berkembang). 

Dalam pemotongan tanduk terdapat berbagai cara yaitu dengan elektrik dehorner. 

Digunting bulu sektar tanduk hingga bersih lalu dibersihkan dengan air dan sabun dan 

dikeringkan  dengan menggunakan kain bersih, lap, atau kapas kering, kemudian di Pipa 

besi dibakar dalam tungku panas lalu ditempelkan pada bagian yang merah membara itu 

sehingga membakar titik tumbuh calon tanduk, sebelum pelaksanaan bulu disekitar calon 

tanduk di bersihkan. Pada metode ini berlangsung sekitar 2 detik, tunas yang sudah 

terbakar akan mudah mengelupas, pada tunas tanduk yang sudah tercabut tidak akan 

tumbuh lagi. Luka yang disebabkan pengelupasan harus segera di obati dengan bubuk 

antioksidan jangan berlangsung lebih lama, karena bisa merusak sel otak. Tunas tanduk 

yang benar-benar terbakar, mudah sekali terkelupas (Priyo, 2008).  

Selain menggunkan metode electic juga dapat menggunakan metode manual 

dengan cara tanduk di potong menggunaan gergaji, gunting yang dibeut dengan guilotine. 

Kambing atau domba yang akan dipotong tanduknya, kambing atau domba dijepit pada 

kandang penjepit, kemudian hidungnya dipegang dengan alat seperti tang. Pemotongan 

tanduk dilakukan pada pangkal tanduk yang berbatasan dengan kepala. Bekas luka 

pemotongan diolesi dengan aspal atau ter (secara tradisonal memakai bubuk kopi) atau 

Iodium ten untuk menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi (Priyo, 2008) 

 

2. Tujuan  

Adapun tujuan dehorning menurut (Zumrotun, 2017) adalah : 



a. Terhindar dari kecelakaan dan meminimalisir terjadinya bahaya baik terhadap 

peternak maupun sesama ternak sehingga dapat mengurangi bahaya dan memberi 

kemudahan dalam menangani dan memelihara ternak. 

b. Memudahkan peternak dalam memelihara ternaknya dan mengurangi kerusakan pada 

kandang dan peralatanya sehingga kandang dan peralatan akan lebih awet 

c. Mengurangi ternak berkelahi dan memudahkan penanganan ternak dan mencegah 

timbulnya perlukaan akibat tandukan 

d. Memperluas daya tampung kandang, Pemotongan tanduk (Dehorning) pada ternak 

ruminansia dilakukan dengan berbagai metode atau cara yang disesuaikan dengan 

umur ternak, karena berbeda umur berbeda cara yang dilakukan. 

e. Dengan tujuan pameran atau nilai ekowisata yang diajarkan kepada kambing domba 

sehingga memebrikan nilai ekonomi kepada pemilik dan pemelihara.  

 

3.  Manfaat Dehorning 

a. Dapat menghemat ruangan kandang serta memperluas daya tampung kandang 

sehingga kandang bisa lebih efektif dan efisian. 

b. Tingkat pertumbuhan ternak lebih cepat dibandingkan dengan ternak yang tidak 

dipotong tanduknya 

c. Memiliki nilai harga jual tinggi di pasar 

 

4. Metode Dehording  

 Ada tiga cara atau metode dehorning yang meliputi : Metode/Cara Mekanik, 

Metode/ Cara Elektrik, dan Metode/Cara Kimiawi 

 

4.1. Metode/Cara Mekanik 

a) Teknik menggunakan besi panas : Cara atau metode ini sangat cocok bagi ternak yang 

masih muda (± umur 1 bulan). Alat ini menggunakan listrik sebagai sumber panas 

yang dipakai untuk menghilangkan atau mematikan tanduk ternak Rambut disekitar 

calon tanduk di bersihkan dengan gunting rambut. Alat tadi dimasukkan dalam tungku 

yang di beri arang yang api telah membara, dan ujung alat tersesut sudah berwarna 

merah menyala (Zumrotun, 2017) Ternak kambing /domba di siapakan tidak bisa 



bergerak kepalanya , alat langsung di taruk pada titik tumbuh tanduk ± 2 menit. Akibat 

luka pengelupasan panas di beri obat antibiotic bubuk dan antitoksin.  

 

 

 

 

Gambar 1. Alat pemotong tanduk 

Alat pemotong tanduk pada gambar diatas  terbuat dari besi dengan panjang sekitar 

25-50 cm, pada ujung alat dibuat lempeng kecil segi empat ukuran 5-3 cm yang 

berfungsi untuk di panaskan dan membakar titik tumbuh tanduk ternak. Alat ini cocok 

digunakan untuk memotong tanduk ternak muda yang berumur ± 1 bulan karena 

tanduknya baru tumbuh dan proses penyembuhan lukanya lebih cepat. 

 

 

 

 

 

    Gambar 2. Pemanasan alat Pemotong 

Alat untuk pemotong atau menghilangkan tanduk ini menggunakan listrik yang 

dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan, sampai ujung besi berwarna merah 

membara. Tujuannya untuk sterilisasi dan untuk mematikan sel dan jaringan yang ada 

pada tanduk supaya tanduk tidak tumbuh lagi 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Pemotong Rambut Disekitar Tanduk 

Rambut disekitar tanduk dipotong atau dibersihkan terlebih dahulu menggunakan 

gunting bersih lalu di cuci dengan sabun dan dikerinkgan dengan kain atau kapas 



bersih supaya tidak menggangu pada saat proses pemotongan tanduk hal ini sesuai 

dengan pendapat (Muksid, Widodo, 2017)  

 

 

 

 

 

      Gambar 4. Penusukan Alat ke Tanduk 

Sebelum pemotongan tanduk, ternak diikat dan dipegangi dengan erat supaya tidak 

bergerak pada saat pemotongan tanduk. Disiapkan  pipa besi lalu dibakar dalam 

tungku sampai panas, alat yang sudah panas kemudian langsung ditusukkan pada 

tanduk selama 2 detik hal ini sesuai dengan pendapat (Muksid, Widodo, 2017) 

 

 

 

 

Gambar 5.  Pencabutan Alat dari Tanduk  

Setelah tanduk ditusuk dengan alat lalu dangkat dengan cepat dan didiamkan sekitar ± 

2 menit untuk memastikan tanduk benar-benar sudah terpotong. Kemudian luka pada 

tanduk diberi antiseptik atau obat untuk mencegah terjadinya infeksi. (Muksid, 

Widodo, 2017) menyatakan bahwa tunas tanduk yang benar benar terbakar sangat 

mudah untuk mengelupas dan diobati dengan bubuk antioksidan lalu kambingnya 

disuntik dengan obat tetanus antitoksin. 

b) Teknik ini menggunakan tang penjepit (berukuran besar) dan memiliki tuas panjang 

(Gagang) agar mempermudah cara pemotongan. Teknik ini dilakukan pada ternak 

yang berusia sekitar 2 (dua) bulan. Tekniknya/ Caranya 1) Ternak masukkan kandang 

jepat / atau kandang yang palungan ada penjepitnya. 2) Bersihkan bulu di sekitar 

tanduk yang sudah mulai tumbuh. 3) Pastikan kepala ternak gak bisa bergerak saat 

dipotong tanduknya. 4) Buka dan masukkan tang di tanduk, posisi sudah tepat tekan 

kedua gagang tak agar tanduk putus. 

 



 

 

 

Gambar 6. Tang Penjepit 

c) Teknik pemotongan tanduk dengan gergaji : dengan teknik gergaji ini sangat cocok 

pada ternak yang sudah memasuki usia dewasa, langkah pertama dilakukan mencukur 

rambut pada area tanduk dengan gunting hingga bersih lalu di bersihkan atau di cuci 

dengan air dan sabun, kemudian dikeringkan dengan kain bersih atau kapas kering, 

lalu dimasukkan ternak pada kandang penjepit agar ternak mudah untuk dikendalikan, 

pastikan kepala ternak tetap tenang dan tidak meronta ronta dengan cara diikat erat, 

setelah dipastikan ternak diam maka dilakukan pergergajian pada tanduk ternak harus 

hati-hati dan hasilnya halus. Pemotongan dilakukan dengan menyisakan pangkal 

tanduk sekitar 1 - 2 cm.  Hal ini juga sependapat dengan (Priyo, 2008) menyatakan 

bahwa untuk menghilangkan tanduk ternak dapat mengunakan cara gunting dan 

gergaji. Alat pemotong tanduk disebut gluilotine.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Membersihkan Rambut  Disekitar Tanduk  
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Gambar 8. Memotong Tanduk Dengan Gergaji 

 

 

 

 

Gambro 9. Keyhole Saw 

 

 

 

 

           Gambar 10. Hacksaw Gergaji 

 

4.2 Metode Elektrik :  

Dalam mematikan tanduk ternak perlu di siapkan alat dengan aliran panas dari 

listrik, lebih baik dilakukan pada ternak masih muda. Tekniknya cincin baja (lubang) 

dipanaskan dengan aliran listrik dengan panas yang diatur suhunya antara (50-100ºc) di 

tekankan atau di masukkan pada pertumbuhan tanduk. Teknik ini hanya mematikan 

sebagain saja dari dasar tanduk, karena tanduk masih dapat tumbuh dalam wujud 

deformasi yang disebut scur (pertumbuhan tanduk yang tidak berkembang sempurna. 

Goonewardene (1991) menyatakan bahwa dalam pencabutan tanduk (DH) terbukti 

mampu menekan tingkat stress pada ternak dengan teknik dehorner, sebelum dilakukan 

pemotongan tanduk perlu dilaukan  pengikatan dengan tali ringan atau karet gelang 



selebar 3 cm yang bertujuan untuk membatasi aliran darah menghapus tanduk dengan 

dehorner, keudian tali yang diikat akan dilepas pada 24 jam kemudian. 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Dehorner Electric 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Terminal listrik 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Ternak kambing 

 

4.3 Metode Kimiawi  

Metode kimiawi  menggunakan bahan kimia Caustic soda  (NaOH), Metode 

kimiawi ini biasanya diterapkan pada ternak usia 1 s/d 3 minggu. Bahan tersebut tersedia 

dalam bentuk batangan (seperti lilin) atau pasta dengan cara sebagai berikut :  

a. Pertama disiapkan NaOH yang sudah  berbentuk seperti pasta yang berfungsi untuk 

akan menghancurkan sel tanduk agar tidak berkembang di sekitar tunas tanduk, 

akibatnya tanduk tidak dapat tumbuh. 

b. Disiapkan dan digunakan sarung tangan ketika mengoleskan bahan kimia tersebut.  

c. Hindari kontak dekat dengan mata agar tidak kena obat tidak terkena bahan kimia.  



d. Hindari soda kaustik pada saat cuaca hujan.  

e. Dibersihkan rambut di sekitar tanduk menggunakan gunting, kemudian olesi vaselin 

dengan tujuan untuk mencegah bagian lain agar tidak terkena soda. 

f. Oleskan soda kaustik pada area dasar calon tumbuh tanduk, hingga muncul bintik-

bintik darah dan sel sel pada ujung tanduk akan mati dan tanduk tidak dapat tumbuh 

kembali. 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Dehorning Paste 

Dehorning paste adalah salah satu contoh bahan kimia yang digunakan untuk 

pemotongan tanduk menggunakan metode kimiawi. 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Pemberian Dehorning Paste Pada Tanduk Ternak 

Dehorning paste dioleskan pada tanduk ternak muda yang berusia sekitar 1-3 minggu, 

untuk menghambat pertumbuhan sel dan jaringan pada tanduk ternak.  
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