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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 

Indonesia setiap tahunnya, permintaan akan bahan pangan 

seperti daging, telur meningkat. Hal ini dikarenakan 

Sektor peternakan berperan penting dalam menghasilkan 

bahan pangan sumber protein hewani. Salah satu cara 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein 

hewani seperti daging yaitu dengan cara beternak kelinci. 

Kelinci merupakan ternak yang berpotensi menghasilkan 

daging yang cukup  tinggi dengan persentase karkas 

sebesar 50-55%. Mas’ud, (2015) bahwa kelinci memiliki 

karakteristik daging yang halus, mempunyai warna dan 

bentuk seperti daging ayam serta karkas cukup tinggi yaitu 

dapat mencapai 50%. Kemudian kandungan protein 

didalam daging kelinci sebesar 18,7% dan kadar lemak 

sebesar 6,2%. 

Kelinci merupakan salah satu jenis ternak yang dapat 

dikembangbiakkan untuk memenuhi kebutuhan daging 

bagi masyarakat, karena kelinci memiliki laju 

pertumbuhan yang cepat. Menurut data Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016), 

menyatakan bahwa populasi kelinci diseluruh provinsi 

Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami 

peningkatan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 

populasi kelinci diseluruh provinsi di Indonesia mencapai 

1.104.283 ekor, pada tahun 2015 mencapai 1.102.964 ekor 

dan pada tahun 2016 populasi kelinci mencapai 1.128.426 

ekor. Salah satu jenis kelinci penghasil sumber daging 
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yaitu jenis kelinci New Zealand White. Kelinci New 

Zealand White berasal dari New Zealand yang memiliki 

ciri-ciri bulunya putih mulus, padat, tebal dan mempunyai 

mata berwarna merah (Marhaeniyanto, Rusmiwari dan 

Susanti. 2015). Menurut Santoso dan Sutarno (2009), 

kelinci New Zealand White (NZW) memiliki kelebihan 

yaitu pertumbuhan cepat dan mempunyai berat dewasa 

mencapai 4,5-5 kg dan anaknya dapat mencapai 10-12 

ekor. Sehingga kelinci New Zealand White dapat dijadikan  

sebagai kelinci potong atau penghasil daging. Sesuai 

dengan pernyataan Hariyadi (2005) kelinci New Zealand 

White pertumbuhannya cepat sehingga jenis ini dijadikan 

sebagai sebagai kelinci potong.Faktor yang mempengaruhi 

produktivitas ternak kelinci diantaranya yaitu pakan yang 

diberikan, genetik dan faktor lingkungan seperti suhu, 

kesehatan, perkandangan dan manajemen pemeliharaan. 

Pakan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan dalam meningkatkan 

produktivitas suatu usaha peternakan. Sehingga 

keberhasilan suatu usaha peternakan banyak ditentukan 

oleh pakan yang diberikan ke ternak selain faktor bibit dan 

manajemen pemeliharaan. Pakan yang diberikan kelinci 

terbagi 2 jenis yaitu berupa pakan hijauan dan pakan 

kosentrat. Jenis pakan hijaun yang diberikan ke kelinci 

yaitu berupa hasil limbah pertanian, hijauan rumput dan 

hasil agroindustry. Salah satu jenis pakan yang berasal 

dari limbah pertanian diantaranya yaitu berupa sayur-

sayuran seperti wortel, kulit kubis, daun sawi, dan lain-

lain. Mas’ud (2015), bahwa beberapa jenis pakan hijauan 

yang diberikan ke kelinci yaitu seperti daun wortel, daun 

kangkung, dan daun kubis dan mempunyai peranan yang 
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besar bagi ternak kelinci untuk memenuhi kebutuhan 

hidup maupun untuk berproduksi. Pakan jenis hijaun yang 

diberikan ke ternak kelinci umumnya mengandung serat 

kasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pakan jenis 

kosentrat. Menurut Tarmanto (2009), kandungan serat 

kasar pada pakan hijauan berkisar antara 20 - 30%, 

sedangkan pada kosentrat kandungan serat kasar sebesar 5 

– 7%. Tetapi kandungan nutrisi jenis kosentrat lebih 

lengkap dibandingkan pakan hijaun yaitu berupa 

karbohidrat, protein dan lemak yang tinggi. Pakan 

berperan penting dalam menentukan biaya produksi suatu 

usaha peternakan, karena biaya produksi 60 - 70% berasal 

dari pakan yang diberikan.  

Rumput Odot pada saat ini mulai berkembang di 

Indonesia khususnya petani karena daun dan batang yang 

dapat digunakan seluruhnya  yang dapat dimanfaatkan 

oleh ternak dengtan palatabiltas tinggi bagi ternak. 

Syarifuddin (2006), rumput odot atau disebut juga rumput 

Gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) merupakan 

salah satu jenis rumput yang memiliki kualitas yang 

unggul karena memiliki kualitas zat gizi yang cukup tinggi 

serta palatabilitas yang tinggi bagi ternak. Rumput odot ini 

merupakan salah satu jenis hijauan pakan ternak yang 

memiliki kualitas, kuantitas dan disukai oleh ternak. 

Rumput ini dapat hidup diberbagai tempat dan tumbuh 

merumpun dengan perakaran serabut yang kompak, dan 

akan terus menghasilkan anakan apabila dipangkas secara 

teratur. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian rumput 

odot sebagai sumber hijauan dalam pakan terhadap 

produktivitas kelinci New Zealand White jantan lepas 



4 

 

sapih yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, konversi pakan, efisiensi pakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian rumput odot sebagai 

sumber hijauan dalam pakan terhadap produktifitas kelinci 

New Zealand White jantan lepas sapih yang meliputi 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan,dan  efisiensi pakan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian rumput odot  sebagai sumber hijauan dalam 

pakan terhadap produktifitas kelinci New Zealand White  

jantan lepas sapih yang meliputi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, efisiensi 

pakan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

informasi dalam pemeliharaan kelinci  New Zealand White 

jantan lepas sapih dengan pemberian rumput odot sebagai 

sumber hijauan dalam pakan untuk.meningkatkan 

produktivitas yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan dan efisiensi pakan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Permintaan akan kebutuhan daging dari tahun ke 

tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini karena kesadaran 

masyarakat akan pentingnya protein hewani untuk 
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memenuhi kebutuhan gizi. Penyediaan daging masih 

tergolong rendah apabila dibandingkan dengan 

permintaanya. Upaya untuk menangani kebutuhan daging 

tersebut yaitu dengan cara beternak atau budidaya kelinci. 

Kelinci merupakan salah satu ternak yang cukup potensial 

untuk dikembangkan karena memiliki laju pertumbuhan 

yang cepat. Kelinci dapat dikembangkan sebagai ternak 

penghasil daging. Menurut Qisthon (2012), kelinci 

mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya yaitu 

kelinci mudah dikembangbiakkan, mempunyai litter size 

yang tinggi yaitu dapat melahirkan anak 4-6 kali per 

tahun, berpotensi sebagai ternak penghasil daging yang 

kaya nutrisi yaitu mempunyai kandungan proteinnya 

tinggi, namun kandungan kalori, lemak, dan kolesterolnya 

rendah. Kemudian biaya pemeliharaannya murah, tidak 

membutuhkan areal yang luas untuk memeliharanya serta 

hasil sampingan berupa kotoran dan kulit dapat 

dimanfaatkan untuk kerajinan. Marhaeniyanto, 

Rusmiwari dan Susanti (2015), menambahkan bahwa 

kelinci merupakan salah satu komoditas peternakan yang 

potensial sebagai penyedia daging, karena pertumbuhan 

dan reproduksinya yang cepat. Seekor kelinci mempunyai 

litter size yang tinggi dan dapat memberikan 8–10 ekor 

anak. Kelinci pada umur 8 minggu dapat mencapai bobot 

badan ±2 kg atau lebih.  

Salah satu jenis kelinci yang dibudidayakan atau 

diternakan untuk menghasilkan daging yaitu jenis kelinci 

New Zealand White. Prasetiya (2010), salah satu jenis 

kelinci yang berpotensi menghasilkan daging yaitu jenis 

kelinci New Zealand White. Kelinci New Zealand White 

mempunyai ciri-ciri yaitu bulunya putih mulus, padat, 
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tebal, dan matanya berwarna merah. Keunggulan dari 

kelinci New Zealand White yaitu memiliki 

pertumbuhannya yang cepat dan dapat dikembangkan 

sebagai ternak penghasil daging. Bobot anak kelinci New 

Zealand White yang berumur 58 hari mempunyai bobot 

badan sekitar 1,8 kg, bobot badan dewasa rata-rata 

mencapai 3,6 kg dan bobot badan maksimal dapat 

mencapai 4,5 - 5 kg. Berdasarkan data tersebut, kelinci 

jenis New Zealand White dapat dikembangkan sebagai 

ternak penghasil daging dalam rangka memenuhi 

kebutuhan daging bagi masyarakat. 

Faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam 

budidaya beternak kelinci yaitu pakan, bibit, kandang dan 

manajemen pemeliharaan. Pakan berperan sangat penting 

terhadap laju pertumbuhan kelinci, karena 60-70% biaya 

produksi terdapat pada pakan. Pakan yang diberikan ke 

kelinci yaitu berupa pakan kosentrat dan pakan hijauan. 

Pakan hijauan yang biasa diberikan ke ternak kelinci 

yaitu berupa rumput-rumputan dan limbah sayur-sayuran. 

Sedangkan pakan kosentrat berasal dari limbah hasil 

industri dan disusun hingga memiliki kandungan nutrisi 

yang lengkap.  

Rumput odot atau disebut juga rumput gajah mini 

merupakan jenis rumput yang berkembangbiak dengan 

merumpun mulai dikembangkan di Indonesia Menurut 

Lasamadi (2013), rumput gajah mini atau disebut rumput 

odot merupakan salah satu jenis rumput unggul yang 

berasal dari Amerika dan Philipina. Rumput ini 

mempunyai produksi yang cukup tinggi, menghasilkan 

banyak anakan, mempunyai akar kuat, batang yang 

banyak serta struktur daun yang muda sehingga sangat 
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disukai oleh ternak. Berdasarkan uraian tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh 

pemberian rumput odot sebagai sumber hijauan dalam 

pakan terhadap produktivitas kelinci New Zealand White 

jantan lepas sapih yang meliputi konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, efisiensi 

pakan dan mortalitas. Berikut merupakan digram alir 

kerangka pikir penelitian seperti disajikan pada Gambar 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Lasamadi, 2013) 

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir Penelitian 

 
Rumput Odot 

Kelebihan : 

1. Protein tinggi  

2. Pertumbuhan yang 

cepat  

3. Kecernaan tinggi 

4. Serat kasar rendah  

 

 

Sebagai Sumber Hijauan 

Pakan 

Kelinci New Zealand White 

Jantan 

Meningkatkan Penampilan 

(Konsumsi pakan,PBB, 

Konversi Pakan, dan Efisiensi 

Pakan) 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

Pemberian pakan rumput odot dapat meningkatkan 

produktivitas pada kelinci New Zealand White  lepas sapih 

yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

efisiensi pakan, konversi pakan. 
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