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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Pengaruh Kelompok Terhadap Konsumsi Pakan, 

PBB, Konversi Pakan, dan Efisiensi pakan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil pengaruh kelompok pada pemberian 

rumput odot sebagai sumber hijauan dalam pakan 

terhadap produktifitas kelinci yang meliputi: konsumsi 

pakan, konversi pakan, pertambahan bobot badan, dan 

efisiensi pakan yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 1. Pengaruh Kelompok Terhadap konsumsi pakan, 

PBB, Konversi    Pakan, Efisiensi Pakan  

Kelinci New Zealand White jantan selama 

penelitian. 

 

Kelompok 

Konsumsi       

 BK 

(g/ekor/ 

Minggu) 

 Pertambahan   

Bobot Badan 

(g/ekor 

/minggu) 

      Konversi 

      Pakan 

 

Efisiensi  

Pakan 

(%) 

K1 547  ± 67,8 111 ± 28,22  5 ,56 ± 2,05  20,97 ±  7,69 

K2 572 ± 11,9  109 ± 50,23  7,35  ± 4,48  20,27 ±12,36 

K3 575 ± 89,0 100 ± 35,81 6,98  ± 2,72  17,75 ±  7,70  

 

Konsumsi pakan merupakan kemampuan seekor 

ternak untuk menghabiskan sejumlah pakan yang 

diberikan serta menghitung konsumsi pakannya untuk 

mengetahui nutrien yang diserap untuk berproduksi. 

Berdasarkan Tabel 6, rataan nilai konsumsi pakan dari 

yang tertinggi hingga terendah adalah kelompok K3 (575 

±89,0 g/ekor/minggu), K2 (572± 11,9 g/ekor/minggu) dan 

K1 (547 ± 67,8 g/ekor/minggu) dan untuk mengetahui 

pengaruh kelompok terhadap konsumsi pakan dapat dilihat 
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pada Lampiran 3. Hasil analisis statistik menunjukan 

pengaruh tidak  nyata (P>0,05). Data  tersebut 

menunjukkan bahwa konsumsi pakan pada K3 paling  

tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena bobot badan ternak 

pada K3 paling tinggi sehingga konsumsi BK paling 

tinggi. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh kesehatan 

ternak, palatabilitas, mutu pakan, cara pemberian pakan 

dan bobot ternak. 

Berdasarkan Tabel 6, didapatkan rataan nilai 

pertambahan bobot badan berdasarkan pengaruh 

kelompok berurutan dari yang tertinggi hingga terendah 

adalah kelompok K1 (111 g/ekor/minggu), K2(109 

g/ekor/minggu) dan K3(100 g/ekor/minggu). Pengaruh 

kelompok terhadap konsumsi pakan dapat dilihat pada 

Lampiran 4. Hasil analisis statistik PBB  menunjukan 

pengaruh tidak  nyata (P>0,05). 

Data tersebut kelinci dalam kriteria kecil kelompok 1 

justru memiliki pertambahan bobot badan yang tinggi 

begitu juga dengan kelompok 2 namun pada kelompok 3 

yang masuk dalam kelompok kelinci besar justru memiliki 

nilai pertambahan bobot badan yang rendah. Hal ini 

mungkin disebabkan pada K1 (bobot badan kecil) 

merupakan ternak dengan usia pertumbuhan dan PBB.nya 

merupakan pertumbuhan konpensasi. Hal ini berarti 

bahwa konsumsi pakan akan memberikan gambaran 

nutrien (protein, lemak dan karbohidrat) yang didapat 

sehingga mempengaruhi bobot ternak (Mas’ud, 2015). 

Konversi pakan merupakan jumlah pakan yang 

dikonsumsi untuk menghasilkan satu kilogram bobot 

hidup. Konversi pakan dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat efisiensi penggunaan pakan dalam pertumbuhan 
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ternak dan efisiensi produksi dapat dihitung (Aritonang, 

2003). Rataan nilai konversi pakan berdasarkan pengaruh 

kelompok berurutan dari yang tertinggi hingga terendah 

adalah kelompok K2 (7,35+ 4,48), K3 (6,98+ 2,72  ) dan 

K1 (5,56 + 2,05). Pengaruh kelompok dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Hasil analisis statistik memberikan pengaruh 

tidak  nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan kelinci 

jantan New Zealand White lepas sapih. Sehingga dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelompok (K1) 

memiliki efisiensi pakan yang baik karena nilai rataan 

yang kecil bisa memaksimalkan pakan yang dikonsumsi 

menjadi otot, namun kelinci pada kelompok 2 sebaliknya 

tidak dapat memaksimalkan pakannya. 

Nilai efisiensi pakan yang tinggi menunjukkan 

performa yang lebih baik sehingga semakin tinggi nilai 

efisien pakannya akan menyebabkan yang dikonsumsi 

sedikit namun nilai pertambahan bobot badan meningkat 

dari masing masing kelompok (Gaol, 2012). Rataan nilai 

efisiensi pakan berdasarkan pengaruh kelompok berurutan 

dari yang tertinggi hingga terendah adalah Kelompok 1 

(20,97± 7,69%) K2 (20,27±12,36%) dan  K3(17,75±7,70). 

Pengaruh kelompok dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil 

analisis statistik menunjukan hasil pengaruh tidak  nyata 

(P>0,05) terhadap efisiensi pakan kelinci jantan New 

Zealand White lepas sapih. Faktor yang menentukan tinggi 

rendahnya efisiensi pakan yaitu jenis sumber nutrisi serta 

jumlah dari tiap komponen sumber nutrisi dalam pakan 

tersebut. Data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

pada kelompok (K1) memiliki performa yang baik dalam 

berproduksi. 
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4.2  Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsums pakan, 

PBB, Konversi Pakan, dan Efisiensi  

 Rataan hasil penelitian mengenai pengaruh 

penambahan rumput odot pada pakan lengkap terhadap 

konsumsi pakan ,PBB, Konversi Pakan, Efisiensi Pakan 

periode lepas sapih tercantum pada Tabel 8.  

Tabel 2. Pengaruh Perlakuan Terhadap konsumsi pakan 

,PBB, Konversi Pakan, Efisiensi Pakan  Kelinci 

New Zealand White jantan selama penelitian 

Perlakuan Konsumsi  

      BK 

(g)/ekor/minggu 

Pertamban 

Bobot Badan 

(g)/ekor/minggu 

Konvesi  

   Pakan 

Efisiensi  

Pakan 

(%) 

P0 453 ± 33,5 A  142 ± 9,40 a 3,28 ± 0,4 a 31,57±4,51 A 

P1 614 ± 68,1 B 133 ± 11,0 b 5,21 ± 0,9 a 21.91±3,10 A 

P2 649 ± 52,7 C 87 ± 7,70  c 8,17 ± 0,5 b 13,39±0,76 B 

P3 543 ± 28,2 C   64 ± 23,9  c 9,85 ± 3,3 b 11,78±3,88 C 

      Keterangan: Superskrip *a-c pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang nyata ( 

P<0,05). **A-C pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

4.2.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi 

Pakan 

  Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dimakan 

oleh ternak selama periode tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pokok dan produksi, (Irfandi, 2010). 

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan nilai rataan konsumsi 

pakan pengaruh perlakuan dari yang tertinggi hingga 

terendah yaitu perlakuan P2(649 ± 52,7 g/ekor/minggu), 

P1 (614 ± 68,1 g/ekor/minggu), P3 (543 ± 28,2 

g/ekor/minggu) dan P0 (453 ± 33,5 g/ekor/minggu). untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan, 
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maka dilakukan analisis statistik yang dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Hasil analisis statistik memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P< 0,01) terhadap konsumsi pakan 

kelinci jantan New Zealand White lepas sapih. 

Rataan nilai konsumsi pakan terendah yaitu P0. Hal 

ini mungkin disebabkan karena pakannya adalah 100% 

pakan lengkap tanpa hijauan. Padahal ternak kelinci 

merupakan ternak pseudoruminansia yang juga butuh 

hijauan. Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa semakin 

tinggi proporsi rumput odot (sampai P2) tingkat konsumsi 

BK semakin meningkat namun semakin ditingkatkan lagi 

proporsinya (P3) tingkat konsumsi BK semakin menurun. 

Terlalu banyak proporsi odot akan mengurangi konsumsi 

pakan lengkap. Oleh karena itu kombinasi antara pakan 

lengkap dengan odot yang terbaik adalah P2. 

Kandungan BK dalam pakan lengkap sebesar 88,91 

sedangkan BK  pada rumput odot sebesar 13,48. 

Konsumsi pakan perlakuan dalam BK (g/ekor/hari)  dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Bahan kering merupakan salah 

satu hasil dari pembagian fraksi yang berasal dari bahan 

pakan setelah dikurangi kadar air. Komposisi bahan 

organik sendiri terdiri atas karbohidrat, protein, lemak 

dan vitamin yang masing-masing sangat dibutuhkan oleh 

tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan 

Jumlah konsumsi pakan merupakan faktor yang 

menentukan jumlah nutrien yang didapat ternak dan 

selanjutnya mempengaruhi tingkat dalam bereproduksi. 

Kharisma (2007) menyatakan bahwa konsumsi pakan 

merupakan faktor terpenting dalam menentukan produksi 

kelinci. Konsumsi pakan yang tinggi menjadikan 

kebutuhan hidup pokok dan produksi kelinci terpenuhi, 
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disamping itu kandungan zat makanan juga harus sesuai 

dengan kebutuhan nutrisi kelinci. Sehingga kelinci yang 

diproduksi dapat tumbuh dengan optimal. Pada penelitian 

ini dapat disarankan pemberi pakan kelinci dengan 

proporsi yang seimbang 50:50 % (P2) akan memberi hasil 

konsumsi pakan kelinci yang terbaik. 

4.2.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan  

Bobot Badan   

Pertambahan bobot badan dengan tingkat konsumsi 

pakan ditentukan berdasarkan pengurangan bobot badan 

akhir dengan bobot dadan awal serta dapat dijadikan 

sebagai parameter untuk mengetahui tingkat produksi 

ternak tersebut. Bobot badan pada umumnya digunakan 

untuk menyatakan pertumbuhan ternak dalam waktu 

tertentu yang dilakukan dengan penimbangan secara 

periodik tiap hari, tiap minggu atau waktu lainnya.  

Berdasarkan Tabel 7, didapatkan rataan nilai 

pertambahan bobot badan hasil penelitian berdasarkan 

pengaruh perlakuan dari yang tertinggi hingga terendah 

berturut-turut yaitu perlakuan P0 (142 ± 9,40 g ), P1(133 ± 

11,0 g), P2 (87±7,70 g) dan P3 (64± 23,9  g). Pengaruh 

perlakuan terhadap pertambahan bobot badan, maka 

dilakukan analisis statistik yang dapat dilihat pada 

Lampiran 4. Hasil analisis statistik menunjukkan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap pertambahan bobot badan 

kelinci peranakan New Zealand White. Hasil ini 

menunjukkan bahwa dengan level yang berbeda dalam 

penambahan rumput odot dapat memberikan penghasilkan 

pertambahan bobot badan yang berbeda pula. 

Terlihat pada Tabel 7 bahwa perlakuan kontrol (tanpa 

odot) memberi PBB yang lebih tinggi dibanding perlakuan 
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(P1,P2,P3) dan pada perlakuan semakin tinggi proporsi 

odot memberi respon PBB semakin menurun (P<0,05). 

Hal ini mungkin disebabkan karena pada P0 yang 100% 

pakan lengkap tanpa hijauan ternak kelinci mendapatkan 

asupan gizi lebih tinggi, dimana mungkin pakan lengkap 

merupakan pakan yang padat gizi sehingga semakin tinggi 

proporsi pakan lengkap PBB juga semakin tinggi. Hijauan 

odot merupakan sumber serat, sehingga semakin banyak 

konsumsi odot yang berarti mengkonsumsi serat kasarnya 

besar. Mas’ud (2015), bahwa konsumsi serat kasar yang 

tinggi dapat menurunkan bobot ternak. PBB tergantung 

dengan tingkat konsumsi pakannya yang artinya bahwa 

konsumsi pakan akan memberikan gambaran nutrient 

seperti protein, lemak, dan karbohidrat yang dapat 

mempengaruhi bobot ternak kelinci New Zealand White 

jantan lepas sapih. Ali (2010) melaporkan bahwa 

Perbedaan jumlah kandungan nutrisi dalam pakan 

perlakuan berpengaruh pada tingkat pertambahan bobot 

badan serta kandungan nutrisi dalam pakan dapat 

memberikan pengaruh yang cukup baik untuk 

pertambahan bobot badan kelinci. Kekurangan protein 

dalam pakan dapat menyebabkan  terhambatnya 

pertumbuhan, karena protein digunakan sebagai zat 

pembangun jaringan tubuh (Yaman, 2009) 

Pertambahan bobot badan kelinci diduga pula 

dipengaruhi nilai konsumsi protein kasar dan serat kasar, 

seiring dengan peningkatan konsumsi pakan dan 

peningkatan pemberian level rumput odot pada pakan 

basal. Nilai konsumsi protein kasar dan konsumsi serat 

kasar tiap perlakuan disajikan dalam Lampiran 8. Pada 

penelitian ini  disimpulkan bahwa pemberian rumput odot 
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pada perlakuan (P3) dengan persentase 75% menurunkan 

bobot badan. 

4.2.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan salah satu standar untuk 

mengetahui ternak efisiensi penggunaan pakan oleh 

ternak. Pada penelitian diukur menurut perbandingan 

antara konsumsi pakan dengan bobot badan yang dicapai 

selama penelitian yang dilakukan. Konversi pakan  dapat 

dipengaruhi beberapa faktor yakni kondisi ternak, daya 

cerna ternak, jenis kelamin, bangsa, kualitas dan kuantitas 

pakan serta lingkungan. 

Berdasarkan Tabel 7, didapatkan rataan nilai konversi 

pakan hasil penelitian berdasarkan pengaruh perlakuan 

dari yang tertinggi hingga terendah berturut-turut yaitu 

perlakuan P3 ( 9,85 ± 3,3), P2 (8,17 ± 0,5), P1 (5,21 ± 0,9) 

dan P0 (3,28 ± 0,4). untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

terhadap nilai konversi pakan, maka dilakukan analisis 

statistik yang dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap konversi pakan. Hal ini disebabkan oleh 

penyerapan zat makanan yang optimal didalam saluran 

pencernaan. Selain itu faktor yang mempengaruhi 

konversi pakan antara lain adalah energi metabolis dan 

zat-zat makanan yang terkandung didalam pakan. Hal ini 

didukung oleh pendapat  Sudrajat, (2014) yang 

menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 

konversi pakan adalah genetik, ventilasi, sanitasi, jenis 

pakan, kualitas pakan, penggunaan zat additif, manajemen 

pmeliharaan, penyakit, penerangan, pemberian pakan dan 

kualitas air. 
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. Ditinjau dari perlakuan pakan  terbaik berada pada P1 

merupakan perlakuan terbaik dengan penambahan rumput 

odot sebanyak 25% dalam pakan memberikan nilai 

konversi pakan yang rendah. Hal ini diduga dengan 

Perbedan angka konversi pakan pada perlakuan 

mempengaruhi bobot badan dan konsumsi kelinci. 

Semakin kecil konversi menunjukkan semakin sedikit 

pakan yang dibutuhkan. Penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa nilai konversi yang rendah semakin baik efisiensi 

pakannya dengan pemberian pakan perlakuan kontrol 

sebesar 100% pakan lengkap. 

4.2.4 Pengaruh Perlakuan Efisiensi Pakan 

Efisiensi pakan yang di amati selama penelitian dapat 

dihitung berdasarkan pada rasio antara pertambahan bobot 

badan dengan konsumsi pakan. Efisiensi pakan yang 

tinggi dapat diketahui performa produksi ternak kelinci 

yang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan, semakin tinggi 

nilai efisiensi pakan maka pakan yang dikonsumsi oleh 

ternak kelinci lebih sedikit. Sumber nutrisi merupakan 

faktor yang mempengaruhi besar kecil nilai efisiensi. 

Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan rataan nilai efisiensi 

pakan hasil penelitian berdasarkan pengaruh perlakuan 

dari yang tertinggi hingga yang terendah berturut-turut 

yaitu perlakuan P0 (31,57±4,51%), P1 (21.91±3,10%), P2 

(13,39%) dan P3 (11,78±3,88). pengaruh perlakuan 

terhadap nilai efisiensi pakan, maka dilakukan analisis 

statistik yang dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil analisis 

statistik (Lampiran 6) memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap efisiensi pakan. Hal ini dapat 

disebabkan oleh tingginyaa kandungan serat kasar dalam 

pakan karena proporsi pemberian rumput odot.nya lebih 
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besar. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Hariyadi 

(2005), faktor yang menentukan tinggi rendahnya efisiensi 

pakan adalah jenis sumber nutrisi dan jumlah dari tiap-tiap 

komponen sumber nutrisi dalam pakan tersebut. Nilai 

efisiensi yang rendah menunjukan bahan makanan kurang 

efisien untuk diubah menjadi daging dan sebaliknya, nilai 

efisensi yang semakin tinggi menunjukkan bahan makanan 

tersebut sangat efisien untuk diubah menjadi daging. 

Tambunan (2015) Efisiensi pakan yang tinggi 

menunjukkan performa yang lebih baik sehingga semakin 

tinngi nilai efisiensi pakan akan menyebabkan yang 

dikonsumsi kelinci menjadi lebih sedikit tetapi  nilai 

pertambahan bobot badan tinggi. ( Rizqiani, 2011). 
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