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ABSTARCT 
 

THE EFFECT OF MATING FREQUENCY ON NUMBER OFFSPRING  
PER BIRTH (LITTER SIZE) NEW ZEALAND WHITE RABBIT 

 
 

This research was done in rabbit breeders association which located in 
Tlekung Village, Junrejo District, Batu city. Feed analysis done in the Laboratory 
of Nutrition and Feed Animal Husbandry Faculty, University of Brawijaya. 

The aim of this research is to determine the effect of mating frequency per 
day of New Zaeland White rabbits on the number offspring as of birth and relation 
between number  offspring  and old gestation. 

Material of this research is 27 New Zaeland White rabbits on first parity 
and second parity. The method that used are experimental and analyzed with 
correlation and Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 treatments, 
they are P1: once mating frequency per day, P2: twice mating frequency per day, 
P3: three times mating frequency per day. 

The result showed that the number offspring between P1 by two other 
treatments were significantly different (P<0,01), while P2 and P3 were not 
significantly different (P>0,01). The number offspring are most numeorust in P1 
with an average 7,1±1,53 of kids, whereas P2 and P3 respectively 5,4±1,33 and 
4,5±1,6 of kids. The relationship between number offspring and pregnancy are 
indicated by correlation coefficient with a value -0,485 

Base on the results of this research concluded that the best mating 
frequency is in once mating frequency in a day and the more number offspring the 
more shorter gestation period. 

Suggestios in this research is needed more research with complete variable 
observations about mating frequency or reproduction system in rabbit. 
 
Key word : Mating frequency, number offspring, litters size, New Zealand 

White rabbit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

RINGKASAN 
 

PENGARUH FREKUENSI PERKAWINAN TERHADAP JUMLAH ANAK 
PER KELAHIRAN ( LITTER SIZE) PADA  

KELINCI NEW ZEALAND WHITE 
 
 

 Penelitian ini dilakukan di asosiasi peternak kelinci yang beralamat di 
Dukuh Gangsiran Putuk Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu, 
berlangsung selama empat bulan. Analisa pakan dilakukan di Laboratorium 
Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh frekuensi 
perkawinan per hari pada induk kelinci New Zealand White terhadap jumlah anak 
yang dilahirkan tiap kelahiran dan hubungan antara jumlah anak terhadap lama 
kebuntingan. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 27 ekor induk kelinci 
new Zealand white paritas satu dan dua. Metode yang digunakan yaitu metode 
metode percobaan dengan mencobakan 3 perlakuan yaitu P1: frekuensi 
perkawinan 1 kali sehari, P2: frekuensi perkawinan 2 kali sehari dan P3: frekuensi 
perkawinan 3 kali sehari. Data pengaruh frekuensi perkawinan  dianalisis 
menggunakan analisis ragam dengan rancangan acak lengkap (RAL), sedangkan 
data  variabel lama kebuntingan dengan jumlah anak  dianalisis menggunakan 
korelasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anak antara P1 dengan kedua 
perlakuan lain berbeda sangat nyata (P<0,01), sedangkan antara P2 dan P3 tidak 
berbeda nyata (P>0.01). Jumlah anak paling banyak terdapat pada P1 dengan rata-
rata 7,1±1,53 ekor, sedangkan pada P2 dan P3 masing-masing jumlah anak 
sebanyak 5,4±1,33 dan 4,5±1,60 ekor. Hubungan antara jumlah anak dengan lama 
kebuntingan ditunjukkan dengan koefisien korelasi dengan nilai -0,485.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frekuensi 
perkawinan yang terbaik adalah satu kali sehari dan semakin banyak jumlah anak 
maka semakin singkat masa kebuntingan. Saran dalam penelitian ini adalah 
adalah frekuensi perkawinan kelinci yang dilakukan  sebaiknya hanya sekali 
sehari untuk menghasilkan jumlah anak yang optimal. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang   

Alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap daging adalah 

dengan meningkatkan produksi daging dengan cepat yang berasal dari ternak 

selain sapi atau kambing. Kelinci mengubah pakan menjadi daging lebih efisien 

dibandingkan ternak ruminan lainnya seperti sapi dan kambing. Jumlah pemberian 

alfafa yang sama, kelinci dapat memproduksi daging lima kali lebih banyak 

daripada sapi. Ternak kelinci adalah salah satu komoditas peternakan yang dapat 

menghasilkan produk daging berkualitas tinggi dengan cepat dan kandungan 

protein yang tinggi (Cheeke, Patton, dan Templeton, 1982). 

  Aspek yang perlu diperhatikan dalam usaha ternak kelinci adalah 

persiapan lokasi yang sesuai, pembuatan kandang, penyediaan bibit dan 

penyediaan pakan (Anonymous, 2009a). Salah satu faktor lain yang dapat 

mendukung peningkatan populasi ternak kelinci adalah faktor reproduksi, hal 

tersebut karena dapat menentukan kemampuan produksi pada usaha peternakan 

yang ditunjukkan dengan banyaknya anak yang dilahirkan. Selain itu, faktor 

reproduksi juga mempengaruhi kontinyuitas produksi dan kualitas anak kelinci 

apabila akan digunakan untuk bibit. 

 Faktor reproduksi  yang diperhatikan adalah tentang perkawinan. Metode 

dari perkawinan kelinci, baik tatacara, waktu maupun frekuensi perkawinan 

diduga mempengaruhi jumlah anak yang dilahirkan.  



  

 Ternak mamalia pada umumnya memiliki siklus estrus yang tetap dan 

akan mengalami ovulasi. Interval antara dua periode siklus yang terjadi 

merupakan panjang dari siklus estrus. Kelinci betina tidak memiliki siklus estrus 

dengan periode yang tetap, dimana ovulasi akan terjadi secara spontan. Ovulasi 

terjadi hanya setelah perkawinan.  Kelinci betina dapat menerima pejantan untuk 

melakukan perkawinan untuk waktu yang lebih lama. Kelinci betina tidak 

menerima pejantan pada saat masa diestrus (Lebas, Coudert, Rouvier, 

Rochambeau, 1986). 

 Kelinci betina tidak menunjukkan birahi yang sesungguhnya, seperti 

pada mamalia lainnya. Kelinci betina tersebut memiliki ovulasi yang disebabkan 

oleh rangsangan pejantan, yang mana artinya kelinci betina melepaskan sel 

telurnya setelah terjadi perkawinan dengan kelinci jantan. Hal tersebut 

memungkinkan untuk menerima pejantan untuk melakukan perkawinan di setiap 

waktu dan setiap tahun (McLaughlin, 2008). 

 Kelinci betina mengalami ovulasi 10 jam setelah terjadi perkawinan 

(Cheeke dkk, 1982), apabila induk kelinci dikawinkan lebih dari satu kali perhari 

maka kemungkinan terjadinya ovulasi lebih banyak. Jumlah sel telur yang di 

ovulasikan sangat mempengaruhi jumlah anak yang dilahirkan. Pengaturan 

frekuensi perkawinan diharapkan dapat meningkatkan jumlah anak per kelahiran. 

Menurut Sitorus, Sastrodihardjo, Raharjo, Putu, Santoso, Sudaryanto dan 

Nurhadi (1982) bahwa di masyarakat Jawa, jumlah petani ternak yang 

mengawinkan kelinci satu kali, dua kali, tiga kali dan lebih dari tiga kali untuk 

tiap kelahiran berturut-turut adalah 35,3%, 26,3%,  30%, 8,4%. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi perkawinan dengan jumlah anak 



  

di tiap kelahiran, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang 

metode perkawinan yang tepat agar menghasilkan produksi yang optimal. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

 Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah rendahnya jumlah anak 

kelinci perkelahiran di peternakan masyarakat  dan ketidak tahuan pengaruh 

frekuensi perkawinan per hari terhadap jumlah anak yang dihasilkan serta 

hubungan antara jumlah anak terhadap lama kebuntingan. 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh frekuensi 

perkawinan per hari pada induk kelinci New Zealand White terhadap jumlah anak 

yang dilahirkan tiap kelahiran dan mengetahui keeratan hubungan antara jumlah 

anak terhadap lama kebuntingan. 

 
1.4  Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan 

frekuensi perkawinan per hari yang tepat sehingga dapat meningkatkan produksi 

dari induk kelinci melalui jumlah anak yang dilahirkan dan sebagai bahan 

informasi tentang keeratan hubungan jumlah anak dan lama kebuntingan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.5  Kerangka Pikir 

 Jumlah anak yang banyak dalam setiap kelahiran kelinci merupakan salah 

satu tujuan yang diprioritaskan, karena rata-rata produk yang dihasilkan oleh 

peternak khususnya di Malang adalah dalam bentuk anakan kelinci. Oleh karena 

itu upaya peningkatan jumlah anak yang salah satunya melalui frekuensi 

perkawinan penting untuk dilakukan. 

 Perkawinan kelinci di masyarakat pada umumnya hanya dilakukan 

sebanyak satu kali dalam satu hari dan dilakukan hingga dua kali ejakulasi. 

Perkawinan tersebut dilakukan dengan menungggu induk untuk menerima 

perkawinan secara alami. Menurut penelitian Limbong (2009) tentang frekuensi 

perkawinan adalah dari 4 perlakuan yaitu P1: satu kali per hari; P2: dua kali per 

hari; P3: tiga kali per hari dan P4: empat kali per hari, mendapatkan hasil bahwa 

perlakuan 3 atau P3 memilki litter size yang tertinggi yaitu 8,00 ekor dan 

perlakuan 1 atau P1 memiliki litter size terendah yaitu 6,17 ekor. Perlakuan yang 

diberikan pada penelitian tersebut tidak hanya frekuensi perkawinan melainkan 

juga sex ratio induk. Penelitian ini hanya untuk melihat pengaruh frekuensi 

perkawinan terhadap litter size tanpa mengatur sex ratio induk. 

 Ovulasi pada kelinci terjadi setelah terdapat rangsangan seksual dari luar 

saat perkawinan. Rangsangan seksual yang baik atau mounting oleh induk dari 

kelinci lain dapat memicu ovulasi. Rangsangan seksual diterima oleh vulva 

kelinci betina dan diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus mensekresikan GNRH 

(Gonadothropin Releasing Hormone) dengan target anterior pitutary (hipofisa 

anterior). Hasil dari sekresi tersebut adalah hipofisa anterior mensekresikan 

hormon LH (Luteizing Hormone). Hormon tersebut penyebab keluarnya folikel 



  

yang telah matang kira-kira 10 jam setelah stimulus terjadi (Cheeke dkk, 1982), 

maka dimungkinkan perkawinan lebih dari satu kali per hari menyebabkan 

teradinya ovulasi lebih dari satu kali pada hari tersebut, sehingga menghasilkan 

litter size yang banyak atau yang diharapkan oleh peternak. 

 
1.6  Hipotesis 

 Frekuensi perkawinan per hari berpengaruh terhadap jumlah anak per 

kelahiran pada induk kelinci New Zealand White dan jumlah anak memiliki 

hubungan dengan lama kebuntingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Gambaran Umum Kelinci New Zealand White 

Bangsa kelinci New Zealand merupakan bangsa terpopuler di Amerika 

Serikat. Kelinci ini berukuran sedang dan merupakan jenis penghasil fur yang 

sangat baik. Berat dewasanya 4-5 kg. Kelinci New Zealand terdiri dari 2 jenis 

yaitu New Zealand merah yang memiliki warna mata coklat dan New Zealand 

putih yang memiliki warna mata merah (Blakely dan Bade, 1991). 

Jenis kelinci ini berasal dari New Zaeland dan berkembang di Amerika 

Serikat dan Australia. Di Australia New Zaeland White menjadi buruan karena 

populasinya yang sangat besar sehingga dianggap sebagai hama. Kelinci New 

Zealand White berwarna putih mulus tanpa pigmen atau albino, mata merah, 

telinga tegak, rambut halus dan tidak tebal (standar). Kelinci tersebut dapat cepat 

tumbuh besar sehingga jenis kelinci ini dapat dijadikan kelinci potong dengan 

berat dewasa 4,5-5 kg. Jumlah Anak dapat mencapai 10-12 ekor (Anonymous, 

2009b). 

Kelinci New Zealand White merupakan kelinci albino, tidak mempunyai 

rambut yang mengandung pigmen. Rambut berwarna putih mulus, padat, tebal 

dan agak kasar bila diraba dan mata berwarna merah. Kelinci tersebut berasal dari 

New Zealand sehingga disebut New Zealand White. Keunggulan kelinci ini 

memiliki pertumbuhan yang cepat, oleh karena itu cocok diternakkan sebagai 

penghasil daging komersial dan kelinci percobaan di laboratorium. Bobot anak 

umur 58 hari sekitar 1,8 kg, bobot dewasa rata-rata 3,6 kg. Rata-rata bobot badan 



  

dapat mencapai 4,5-5 kg per ekor. Jumlah anak yang dilahirkan rata-rata 

berjumlah 50 ekor per tahun. Ras ini terkenal dengan mothering abilitynya yang 

baik, produksi susu yang  baik serta merupakan ternak prolifik (Sarwono, 2007). 

 
2.2  Sistem Reproduksi Kelinci Jantan 

 Faktor yang mempengaruhi produktivitas ternak  dan yang perlu 

diketahui adalah sifat reproduksi ternak tersebut. Potensi reproduksi yang baik 

didapatkan dengan memperhatikan tentang pemilihan bibit baik untuk jantan 

maupun betina. Kelinci yang sehat mempunyai ciri-ciri telinga, ekor tegak dan 

bersih, otot paha tebal, mata bersinar dan bulat, kondisi mulut, hidung, anus 

kering dan bersih, rambut punggung panjang dan halus, serta kuku pendek 

(Anonymous, 2009c). 

 Kelinci jantan memiliki kondisi yang baik apabila testis yang tidak 

berada dalam rongga perut serta pejantan tersebut mampu untuk mengawini dan 

dapat menghasilkan spermatozoa di hampir tiap waktu sepanjang tahun. Setiap 

satu ejakulasi kira-kira 200-250 juta sel sperma yang diproduksi, tercampur 

dalam yang dikenal dengan seminal plasma. Kualitas dan kuantitas semen akan 

berubah menurut level nutrisi dan tingkat genetik, dan juga frekuensi pejantan 

yang digunakan untuk mengawini. Spermatozoa yang diproduksi di testis, 

merupakan seperti tubuh kecil dengan sebagian besar kepala mengandung 

nukleus. Kepala tersebut yang membuahi sel telur, yang seperti tubuh atau ekor 

digunakan untuk mendorong kepala di dalam vagina (Portsmouth, 1979). 

 Pejantan yang masih aktif mampu untuk melakukan perkawinan 

sebanyak lima kali atau lebih dalam beberapa menit tetapi untuk alasan yang 

jelas, hal tersebut sangat penting untuk mencegah kebiasaan itu. Terutama 



  

dengan satu nilai dimana saat jumlah perkawinan yang sangat banyak atau 

dimana saat mengambil semen untuk digunakan sebagai inseminasi buatan 

(Portsmouth, 1979). 

 Menurut Sarwono (2007) pada suhu yang tinggi, misalnya lebih dari 

30°C, kelinci mengalami penurunan berat badan secara drastis, sekaligus 

kemampuan reproduksi. Kelinci jantan pada suhu lingkungan tinggi dapat 

mengalami kenaikan ph semen, penurunan pergerakan sel spermatozoa, 

berkurangnya konsentrasi semen, dan kenaikan jumlah sel spermatozoa yang 

abnormal. Kelinci pejantan dewasa mengalami steril jika suhu lingkungan 

mencapai lebih dari 30°C selama 4-5 hari berturut-turut. Pejantan akan tetap 

aktif, tetapi ketidak suburannya akan berlangsung hingga dua bulan. Pejantan 

yang berumur 6-7 bulan tidak mudah menjadi steril meskipun pada suhu 

lingkungan 30°C-32°C. Pejantan yang terlalu sering melakukan perkawinan, 

kondisinya akan lemah sehingga perkawinan akan sering gagal, karena pejantan 

kurang bernafsu. 

Seminal plasma merupakan campuran medium dan diproduksi oleh 

kelenjar seminal. Cairan ejakulasi juga mengandung substansi yang disebut 

‘gel’, dinamakan itu karena memiliki bentuk kental. Cara kerja dari gel tersebut 

adalah mencegah cairan seminal keluar dari vagina setelah perkawinan 

(Portsmouth, 1979). 

 
2.3 Sistem Reproduksi Kelinci Betina 

2.3.1 Sifat Reproduksi kelinci 

Kelinci bibit harus mempunyai kriteria berat sesuai dengan umur dan 

jenisnya, bulu halus dan licin, mata bersinar, mempunyai catatan perkawinan 



  

dan kelahiran sehingga diketahui asal usulnya, bibit diambil dari induk-induk 

yang mempunyai produksi susu baik, litter size tinggi, pertumbuhannya cepat 

dan tahan terhadap penyakit, angka kematian anak rendah, berat lahir dan sapih 

yang tinggi serta induk mempunyai sifat keibuan yang baik (Anonymous, 

2009c). 

 Kelinci betina tidak menunjukkan birahi (estrus) yang sesungguhnya, 

seperti pada mamalia lainnya. Kelinci betina tersebut memiliki ovulasi yang 

disebabkan sesuatu, yang mana artinya kelinci betina melepaskan sel telurnya 

setelah terjadi perkawinan dengan kelinci jantan. Hal tersebut memungkinkan 

untuk menerima pejantan untuk melakukan perkawinan di setiap waktu dan 

setiap tahun (McLaughlin, 2008). 

 Reproduksi induk kelinci pada awalnya adalah memiliki 2-4 kelahiran per 

tahun, dengan 3-4 anak per kelahiran. Studi terbaru menunjukkan bahwa kelinci  

mampu mengalami 6-7 kelahiran per tahun untuk beberapa jenis kelinci, dan 

jumlah anak kelinci di kelahiran pertama adalah antara 3-4 ekor. Jumlah normal 

anak kelinci ditiap kelahiran antara 5-6 ekor. Sebagian kecil induk kelinci di 

populasi saat awal musim semi, kelinci tersebut dapat bertahan hingga akhir bulan 

Agustus-September, dimana sistem reproduksi normal kelinci berhenti, kelinci 

tersebut dapat diharapkan untuk memproduksi hingga 35 ekor anak, produksi 

tahunan yang tinggi tersebut dikarenakan oleh fakta bahwa induk kelinci dapat 

bunting selama terus menerus di setiap musim perkawinan (Anonymous, 2009d). 

 
 
 
 
 
 



  

2.3.2  Hormon-Hormon Reproduksi dan Ovulasi Kelinci 

 Ovarium menghasilkan hormon selama hidup yang mengontrol beberapa 

fungsi. Sistem tersebut adalah beberapa kelenjar lain di dalam tubuh yang 

memproduksi hormon, dan salah satunya adalah kelenjar pituitari, kelenjar ini 

yang bertanggung jawab terhadap sekresi hormon tersebut, yang mana dapat 

menyebabkan sel telur terlepas atau ovulasi. Kelenjar ini distimulasi oleh 

rangsangan yang disebabkan oleh tingkah laku kelinci jantan, dan satu jam setelah 

perkawinan berlangsung, kelenjar pituitari distimulasi, beberapa hormon 

dilepaskan. Hormon ini menyebabkan pelepasan sel telur selama 10 jam setelah 

perkawinan (Sanford, 1979). 

Penurunan produksi telur sehubungan dengan penambahan umur erat 

hubungannya dengan fungsi fisiologis organ-organ reproduksi. Fungsi organ-

organ reproduksi sangat dipengaruhi oleh hormon gonadotropin yang dihasilkan 

oleh kelenjar hipofisa anterior. Hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh 

hipofisa anterior terdiri dari folicle stimulating hormone (FSH) dan LH. Hormon 

FSH mempengaruhi pertumbuhan folikel muda menjadi folikel masak dan LH 

mempengaruhi terjadinya ovulasi (Winarto, 2008). 

 Pada hewan betina FSH dan LH akan mempengaruhi indung telur 

(ovarium). Estrogen, FSH dan LH bersama-sama akan terlibat dalam siklus 

ovulasi dan sekaligus mempersiapkan uterus berkembang pada mamalia. Hormon 

FSH dan LH pada pejantan akan mempengaruhi testis untuk mulai produksi 

hormon testosteron dan sperma. Testosteron dibutuhkan agar tubuh untuk 

perubahan sifat kelamin sekunder dan produksi sperma yang diperlukan untuk 

proses reproduksi (Winarto, 2008). 



  

 Menurut Hafez (2000) hormon LH dapat mendorong pertumbuhan folikel 

menjadi folikel praovulasi dan diikuti terjadinya ovulasi. Pada waktu folikel 

praovulasi tumbuh, mulai terjadi peningkatan sekresi hormon estrogen oleh 

lapisan sel theka interna. Peningkatan estrogen ini menyebabkan lapisan granulosa 

menjadi lebih responsif terhadap hormon LH pada saat folikel mendekati ovulasi. 

Estrogen selanjutnya menggertak peningkatan kadar LH yang menyebabkan 

terjadinya ovulasi. Frandson (1991) juga menambahkan bahwa LH merupakan 

salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonadotropin selain FSH dan 

prolaktin. Lebih lanjut dijelaskan oleh Champbell dan Lasley (1977), sekresi 

gonadotropin oleh hipofisa anterior berpengaruh terhadap reproduksi jantan 

maupun betina. Hewan betina, LH akan meningkat produksinya apabila FSH 

menurun. Hormon LH pada hewan betina berperan penting dalam menggertak 

terjadinya ovulasi. 

 Ovulasi merupakan proses dimana dilepasnya sel telur (gamet betina) ke 

tuba fallopi karena pecahnya folikel degraaf. Ovulasi terdiri dari beberapa tahapan 

yang dipengaruhi oleh hormon–hormon tubuh yang penting dimana semuanya 

dikendalikan dalam kontrol hormonal (Turner dan Bagnara, 1976). 

 Ovulasi adalah proses terlepasnya sel ovum dari ovarium sebagai akibat 

pecahnya folikel yang telah masak. Waktu yang dibutuhkan oleh seluruh proses 

ovulasi tergantung pada lokasi sel telur dalam folikel. Waktu ovulasi akan singkat 

apabila sel telur berada di dasar folikel dan akan lama apabila sel telur berada 

dekat pada stigma yang menonjol dipermukaan ovarium (Wawung, 2008). 

 Birahi pada kelinci bersifat induksi yang berarti bahwa bila terjadi 

rangsangan maka akan terjadi ovulasi, dan ovulasi terjadi 10 jam setelah terjadi 



  

rangsangan, dan fertilisasai terjadi 1 – 2 jam setelah ovulasi, daya fertil ovum 6 

jam, lama bunting rata-rata 30 hari, siklus estrus 12 – 14 hari ditambah 4 hari 

masa menolak (Anonymous, 2009c). Fall (2008) menyebutkan kelinci betina 

mengalami reflek ovulasi. Ovulasi dimulai 10 jam setelah perkawinan.  

 
2.3.3  Birahi Kelinci 

 Bangsa kelinci kecil mengalami dewasa kelamin lebih cepat dibandingkan 

dengan bangsa kelinci besar, bangsa kelinci kecil dari Polandia dapat siap untuk 

mulai memproduksi pada saat umur empat bulan, kelinci dengan berat medium 

seperti New Zealand, Californian, dll, mengalami dewasa kelamin pada saat umur 

6 bulan, sedangkan kelinci besar seperti Flemish, pada saat umur 6-7 bulan 

(Cheeke, dkk, 1982). 

 Kelinci betina segera dikawinkan ketika mencapai dewasa pada umur 5 

bulan (betina dan jantan), tetapi  apabila terlalu muda kesehatan akan terganggu 

dan mortalitas anak tinggi (Anonymous, 2009a). Kegagalan bunting dapat 

disebabkan karena kelinci dikawinkan pada usia muda. Kelinci jenis kecil atau 

sedang pada usia 5-6 bulan dapat mengalami kebuntingan. Kebuntingan pertama  

kelinci besar seperti Flam, New Zealand dapat pada usia 7-8 bulan. Induk kelinci 

memiliki tingkat produksi tinggi  sampai umur 3 tahun. Produksi induk kelinci 

dapat mencapai hingga umur 4-6 tahun dengan pemeliharaan yang baik 

(Anonymous, 2009e). 

 
2.4  Perkawinan Kelinci 

 Kelinci betina memberikan fakta bahwa ketika birahi menunjukkan 

tingkah laku yang gelisah, yaitu dengan menggosokan dagunya pada kandang, 



  

tempat minum, tempat pakan, serta dengan berkumpul dengan kelinci lain pada 

kandang yang sama. Penampakan dari vulva, berwarna pucat atau merah muda, 

hal tersebut tidak selalu menjadi indikator dari kelinci yang sedang birahi. Induk 

dengan vulva kering dan pucat masih dapat menerima perkawinan tetapi tidak 

sebanyak betina dengan vulva yang merah muda dan basah (Cheeke dkk, 1982). 

 Induk kelinci cenderung ke obyek  atau ke kelinci lain yang berada di 

kandangnya dan ke kelinci lain yang tidak menyerang atau melukai, sehingga 

induk betina  akan selalu diambil untuk dimasukkan kandang pejantan untuk 

perkawinan. Jika induk betina telah siap untuk proses perkawinan dan pejantan 

telah aktif, perkawinan dapat segera terjadi. Ketika proses perkawinan telah 

selesai, pajantan akan jatuh disamping betina dan induk betina dapat 

dikembalikan ke kandangnya dengan segera (Cheeke dkk, 1982). 

 Proses mengawinkan kelinci yang baik dan ideal adalah dengan 

memasukkan induk betina ke dalam kandang pejantan, dimana betina akan 

menurut untuk melakukan perkawinan karena pejantan akan menguasai area 

kandangnya sehingga agresif. Perkawinan dengan  memasukkan pejantan ke 

kadang betina tidak efektif karena jantan tidak langsung tertarik dengan betina 

tetapi akan menciumi daerah kandangnya betina. Induk betina yang sudah siap 

untuk kawin (ditandai dengan daerah kemaluannya yang merah atau birahi) akan 

menerima pejantan dimana posisi pejantan di atas betina, biasanya pejantan akan 

menciumi muka, telinga dan alat kelamin betina. Betina akan bersifat pasif 

dengan menyodorkan kelaminnya dengan cara menungging ke atas. Pejantan akan 

ejakulasi, terkulai lemas tidak lebih dalam waktu 1 menit, Setelah 1- 2 menit 

beristirahat, betina dapat diangkat dari kandang pejantan untuk dimasukkan ke 



  

kandangnya kembali. Betina diberi waktu istirahat selama 15 - 30 menit dengan  

kebutuhan minum yang selalu tercukupi. Perkawinan diulang kembali dengan 

memasukkan betina ke kandang pejantan. Perkawinan yang baik sebanyak 2- 3 

kali untuk menghasilkan jumlah anak yang banyak (Anonymous, 2009f). 

Induk kelinci akan jongkok di sudut kandang dan tidak mau melakukan 

perkawinan, keadaan ini akan memperlambat untuk proses perkawinan dan 

dipastikan perkawinan akan  sulit terjadi. Penanganan keadaan tersebut yaitu 

dengan cara salah satu tangan kanan atau kiri digunakan untuk memegang telinga 

dan lipatan kulit luar dari bahu induk kelinci, tangan yang lain ditempatkan di 

bawah tubuh dan diantara kedua kaki belakang. Ibu jari ditempatkan di samping 

salah satu vulva, jari telunjuk di samping vulva yang lain, dan tekan kulit di 

kemaluan kearah sebaliknya tetapi tidak sampai mencubit vagina. Prosedur 

tersebut melipat ekor induk ke atas dan di atas punggung. Berat induk kelinci 

dibantu dengan tangan dan bagian tubuh belakang kelinci diangkat, tetapi hingga 

sampai ketinggian normal untuk perkawinan. Pejantan dibiasakan dengan 

perlakuan tersebut, dan banyak yang merespon dan menerima perkawinan tersebut 

dengan normal saat pejantan menaiki betina (Cheeke dkk, 1982). 

 Pejantan dan induk tidak boleh ditempatkan bersama-sama lebih dari 

beberapa menit, hal tersebut dapat melukai pejantan. Jika perkawinan tidak 

berlangsung selama lima menit, sebaiknya induk dimasukkan ke pejantan yang 

lain. Kadang-kadang induk akan menolak perkawinan dengan satu pejantan tetapi 

akan menerima pejantan yang lain. Jika induk tetap menolak kawin, induk 

mungkin tidak mau kawin pada hari itu, dan harus mengulang jadwal di hari yang 

lain (Cheeke dkk, 1982). 



  

 Metode perkawinan yang di bantu tersebut dinamakan kawin sodor, cara 

proses perkawinan ini dengan memaksa induk kawin dengan pejantan dikandang 

pejantan dengan cara tangan kiri memegang kepala dan badan sedangkan tangan 

kanan membukakan bagian ekor dari bawah induk betina seperti posisi nunging 

dan disodorkan ke pejantan. Pejantan akan melakukan hubungan seksual dengan 

betina (Anonymous,  2009f). 

 
2.5  Kebuntingan 

 Kebuntingan dimulai saat sel telur telah bergabung dengan sel sperma. 

Fertilisasi sel telur dimulai dengan terbagi menjadi beberapa sel baru, di saat yang 

sama meninggalkan tuba fallopi. Waktu yang dibutuhkan oleh beberapa sel telur 

yang telah menjadi embrio mencapai uterus adalah empat hari, dimana akan 

berada disana hingga dilahirkan. Selama empat hari tersebut dan segera setelah 

itu, uterus mempersiapkan untuk menerima embrio. Embrio pada umur delapan 

hari menempel pada dinding uterus dan dinding uterus menghasilkan sel-sel baru. 

Plasenta akan terbentuk, bagian dari embrio serta bagian dari uterus. Plasenta 

telah siap untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi yang terikut dari darah induk ke 

darah embrio, sebenarnya kedua darah tersebut tidak pernah bercampur (Sanford, 

1979). 

 Pertengahan kebuntingan (kira-kira 15 hari), memiliki pertumbuhan yang 

relatif kecil, baik dari ukuran organ induk maupun embrio. Selama pertengahan 

kebuntingan terakhir, pertumbuhan sangat besar, dan calon jumlah anak dan tentu 

harus menyediakan susu untuk itu, hal itu dimungkinkan dapat mempengaruhi 

jumlah konsumsi pakan saat periode tersebut. Kebuntingan kelinci biasanya 

sekitar 31 hari. Banyak faktor yang mempengaruhi masa kebuntingan tersebut, 



  

contohnya musim pada suatu tahun, besar induk dan pengaruh jumlah anak yang 

dikandungnya. Kelinci melahirkan pada setiap hari diantara 28 hari hingga 34 hari 

setelah perkawinan (Sanford, 1979). 

 Induk akan membuat sarang dari rambutnya beberapa jam sebelum 

melahirkan. Induk akan membuat sarang dari rambut bagian dadanya. Hal tersebut 

merupakan fakta tentang waktu dan besar sarang yang dibuat dipengaruhi sifat 

keturunan (Sanford, 1979). 

 Cheeke, dkk (1982) menjelaskan bahwa periode kebuntingan adalah waktu 

mulai dari perkawinan induk kelinci hingga sampai melahirkan anak, rata-rata 31 

hari. Kira-kira 98% dari normal kebuntingan akan melahirkan diantara 30-33 hari, 

tetapi persentase kecil mungkin akan melahirkan lebih awal dari 29 hari atau lebih 

dari 35 hari. Masa kebuntingan yang panjang, yang dikandung mungkin hanya 

sedikit individu dengan satu atau lebih besar tubuh yang tidak normal. Selain itu 

anak yang dikandung mungkin sudah mati. 

 
2.6  Litter Size  

 Jumlah anak atau litter size merupakan beberapa materi yang perlu 

diperhatikan. Pada peternakan komersial, jumlah anak yang banyak dengan 

pertumbuhan yang baik adalah tujuan utama. Jumlah anak dikontrol oleh dua 

kelompok faktor yang berbeda. Kelompok pertama adalah sifat keturunan. 

Kelompok yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan akan 

selalu mempengaruhi induk kelinci, tetapi sifat keturunan juga mempengaruhi 

kedua induk jantan dan betina (Sanford, 1979). 

 Jumlah anak dipengaruhi oleh ovulasi, saat fertilisasi, dan selama 

kebuntingan. Saat ovulasi jumlah sel telur yang dilepaskan, beberapa sel telur 



  

mungkin tidak dibuahi, dan beberapa sel telur yang telah dibuahi mungkin mati 

selama kebuntingan. Kesuburan induk yang potensial merupakan penyebab 

jumlah sel telur yang diovulasikan dapat maksimal (Sanford, 1979). 

 Faktor yang kedua adalah sifat keturunan. Umumnya pada kelinci bangsa 

besar, jumlah anak tertinggi yang dihasilkan hanya pada sedikit kelahiran, tetapi 

di saat yang sama, pada strain yang berukuran sama, faktor genetis mempengaruhi  

kesuburan yang tinggi atau kesuburan yang rendah. Selain sifat genetis, nutrisi, 

umur induk, jumlah kelahiran, dan penyakit, semua memiliki pengaruh terhadap 

jumlah anak (Sanford, 1979). 

 Faktor nutrisi adalah sangat penting. Kenaikan kondisi akan menghasilkan 

jumlah anak yang banyak, dan nutrisi yang buruk, kegemukan, penurunan kondisi 

tubuh akan menyebabkan jumlah anak yang sedikit. Kelahiran anak selama 

musim semi dan musim panas akan menghasilkan lebih besar daripada kelahiran 

di saat musim yang lain di tahun tersebut, tetapi mungkin berhubungan dengan 

kondisi ketersediaan pakan (Sanford, 1979). 

 Kelahiran kelinci yang sering terjadi malam hari dengan kondisi anak 

lemah, mata tertutup dan tidak berbulu. Jumlah anak yang dilahirkan bervariasi 

sekitar 6-10 ekor (Anonymous, 2009a).  

 

 

 

 

 

 



  

BAB III 
 

MATERI  DAN METODE 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di asosiasi peternak kelinci yang beralamat di 

Dukuh Gangsiran Putuk Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian 

berlangsung selama empat bulan. Pelaksanaan dimulai pada bulan Agustus–

Desember 2009. Analisa pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 
3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada penelitian antara lain: ternak, pakan, obat-

obatan dan peralatan. 

Ternak yang digunakan adalah 27 ekor induk kelinci New Zealand White 

paritas 1 dan paritas 2 yang siap dikawinkan. Induk kelinci didapatkan dari 

peternak rakyat sekitar lokasi penelitian. 

Pakan dan obat-obatan yang diberikan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Pakan hijauan berupa daun kubis dan  rumput lapang 

2. Pakan konsentrat berupa pollard, tepung jagung, dan susu PAP 

3. Obat yang digunakan berupa antibiotik merk Medoxy-LA dan Wormectin 

untuk parasit luar. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kandang kelinci, kandang yang digunakan berupa kandang individu yang 

berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 45 cm. Kandang terbuat 

dari bambu, kayu, kawat dan internit.  



  

2. Timbangan analitik exhaust 

3. Timbangan pakan kapasitas 10 kg 

4. Higrometer  

5. Wadah pakan 

 
3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Penelitian ini mencoba 3 perlakuan dengan tiap-tiap perlakuan diulang 9 kali 

sehingga terdapat 27 satuan  percobaan.  

 

3.4  Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan atau pengumpulan data, serta variabel yang diamati dan cara 

pengukurannya. 

A. Tahap persiapan meliputi: 

1. Persiapan dan pengaturan materi berupa pembagian menjadi 3 

perlakuan dan 9 ulangan. Tiga perlakuan tersebut yaitu: 

1) P1 = 1 kali perkawinan per hari 

2) P2 = 2 kali perkawinan per hari  

3) P3 = 3 kali perkawinan per hari 

 

 

 

 

 



  

Layout percobaan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 

berikut: 

Tabel 1. Layout percobaan 
Perlakuan Ulangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 P1U5 P1U6 P1U7 P1U8 P1U9 

2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 P2U5 P2U6 P2U7 P2U8 P2U9 

3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 P3U5 P3U6 P3U7 P3U8 P3U9 

 

2. Persiapan kandang dimulai dengan pembuatan kandang dengan 

ukuran yang sama pada masing-masing kandang individu. 

3. Persiapan pakan konsentrat yang terdiri dari pollard, tepung 

jagung, dan susu PAP. Pakan yang diberikan dalam bentuk 

campuran ketiganya dengan rasio yang sama ditiap unit kandang. 

Pakan hijauan didapat dari daerah sekitar dengan jumlah yang 

selalu tersedia setiap harinya. 

4. Persiapan obat berupa antibiotik dan obat untuk parasit luar. 

5. Persiapan ternak kelinci yaitu induk kelinci New Zealand White 

paritas 1 dan paritas 2 yang siap dikawinkan. Pejantan yang 

digunakan memiliki spesifikasi pernah melakukan perkawinan 

dan menghasilkan kebuntingan. 

 

B. Tahap pelaksanaan meliputi: 

1. Pemberian kode pada masing-masing unit percobaan sesuai 

dengan Tabel 1. 



  

2. Pengamatan suhu dan lingkungan untuk mengetahui suhu dan 

kelembapan rata-rata di lingkungan penelitian. Pengukuran 

dilakukan pada pukul 07.00 setiap dua hari sekali selama masa 

penelitian. 

3. Pemberian waktu adaptasi bagi induk selama 3-7 hari. 

4. Pemberian pakan konsentrat dilakukan satu kali sehari yaitu pada 

pukul 07.00-08.00. Pemberian pakan hujauan dilakukan satu kali 

sehari yaitu pada pukul 15.00-04.00.  

5. Perlakuan perkawinan induk kelinci berdasar pada tiap-tiap 

perlakuan sampai induk mengalami kebuntingan. Perlakuan 

frekuensi perkawinan satu kali perhari dilakukan pukul 06.00, 

frekuensi perkawinan dua kali perhari pada pukul 06.00 dan 

16.00, dan frekuensi perkawinan tiga kali perhari pada pukul 

06.00, 12.00 dan 18.00. Perkawinan bantuan pada induk kelinci 

dilakukan apabila induk menolak untuk melakukan perkawinan. 

Pemeriksaan kebuntingan dilakukan 15 hari setelah perkawinan 

dengan cara memasukkan ke kandang pejantan dan mengamati 

tingkah lakunya. Pemeriksaan dilakukan pada hari ke-15 setelah 

perkawinan dikarenakan siklus estrus (betina mau menerima 

pejantan untuk melakukan perkawinan) terjadi 12-14 hari. 

Sehingga apabila induk tidak bunting pada perkawinan 

sebelumnya dapat segera diketahui dan dikawinkan ulang. 



  

6. Penghitungan jumlah anak dilakukan pukul 06.00 atau pukul 

18.00 pada hari induk kelinci tersebut melahirkan, selain itu 

dilakukan  pencatatan dan penghitungan lama kebuntingan. 

 
 Variabel Yang Diamati Dan Cara Mengukur 

1. Suhu dan kelembaban di tiap-tiap kandang 

Suhu (ºC) dan kelembaban (%) kandang diukur dengan 

menggunakan higrometer, higrometer ditempatkan pada dinding 

kandang individu dengan cara digantung. Pengukuran dilakukan 

setiap dua hari sekali selama masa penelitian. Pengukuran 

dilakukan pada pukul 07.00. 

2. Jumlah anak per kelahiran 

Jumlah anak kelinci per kelahiran (ekor) dihitung di tiap-tiap ekor 

induk kelinci dalam satu kelahiran. Perhitungan dilakukan untuk 

semua anak kelinci yang dilahirkan baik hidup maupun yang mati 

3. Lama kebuntingan  

Lama kebuntingan (hari) dihitung mulai induk mengalami 

perkawinan terakhir sampai dengan terjadi kelahiran. 

 
3.6  Analisis Data 

Jumlah anak per kelahiran menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), 

selanjutnya dianalisis menggunakan analisis ragam. 

 

 

 



  

Model matematis RAL yang digunakan menurut Heryanto (1996) adalah 

sebagai berikut: 

 Y ij= µ+τi+εij 

Keterangan : Yij   = Nilai pengamatan pada perlakuan ke 1-3 dengan ulangan ke 1-9 

µ    =  Nilai tengah umum 

τi      =  Pengaruh perlakuan ke 1-3 

εij  = Galat percobaan pada perlakuan ke 1-3 dengan ulangan ke 1-9 

 

 Analisis ragam yang digunakan dengan keragaman sebagai berikut: 

Tabel 2. Analisis ragam 
Sumber 

keragaman 
Derajat 
bebas 

Jumlah 
kuadrat 

Kuadrat tengah F hitung F tabel 
0,5 % 0,1% 

Perlakuan T-1 JKP JKP/db KTP/KTG   
Galat T(r-1) JKG JKG/db    

Jumlah Tr-1      
Sumber: Heryanto, 1996 

Keterangan :   T         = Perlakuan 

  r         = Ulangan 

  JKP       = Jumlah kuadrat perlakuan 

.  JKG    = Jumlah kuadrat galat 

  KTP     = Kuadrat tengah perlakuan 

  KTG    = Kuadrat tengah galat 

 Hasil dari analisis ragam, apabila dalam analisis menunjukkan adanya 

pengaruh yang berbeda nyata (P < 0,05) atau sangat nyata (P < 0,01) akan 

dilanjutkan dengan uji beda jarak nyata Duncan. Untuk menentukan pengaruh 

perlakuan yang terbaik. 



  

 Keeratan hubungan antara jumlah anak (X) sebagai variabel bebas dengan  

lama kebuntingan (Y) sebagai variabel tidak bebas dianalisis menggunakan 

korelasi. Hubungan antara X dan Y dianalisi menggunakan koefisien korelasi 

dengan rumus sebagai berikut ( Sudjana, 2003): 

r = 
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−

))()()((

))(()(
2222 fyvfyvnfxuxun

fyufxufuvn

 

keterangan : 

r  = koefisiean korelasi 
u  = sandi untuk variabel x 
v  = sandi untuk variabel y 
fx  = frekuensi kelas interval dari variabel x 
fy = frekuensi kelas interval dari variabel y 
n   = banyak data 

Pengujian koefisien korelasi menggunakan rumus : t hit = 
21

2

r

nr

−

−

 

Hasil dari t hit dibandingkan dengan tabel, jika t hit lebih dari ttable maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, dengan kata lain terdapat korelasi positif antara jumlah anak dan 

lama kebuntingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelompok peternak kelinci yang tersebar di 

Dusun Gangsiran Putuk, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 

Kecamatan yang terletak di bagian timur Kota Batu ini berbatasan langsung 

dengan Kecamatan Karang Ploso pada sebelah utara, Kecamatan Dau pada 

sebelah timur, wilayah Kecamatan Batu pada sebelah barat dan wilayah 

Kecamatan Dau pada sebelah selatan. 

Kecamatan Junrejo memiliki spesifikasi topografi dengan ketinggian lebih 

kurang 700 meter di atas permukaan laut, suhu berkisar antara 22˚C-27˚C dengan 

rata-rata 24,2±1,41˚C dan rata-rata kelembaban 74,6±7,39%, data selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 1.  Keadaan tersebut sesuai untuk pemeliharaan 

kelinci karena menurut Sanford (1979) dan Cheeke dkk (1982) suhu didalam 

ruang yang ideal adalah antara 16˚C-26˚C dengan kelembaban 75% untuk 

produksi kelinci yang optimal. Anonymous (2009g)  menambahkan perkawinan 

kelinci yang dilakukan pada suhu lingkungan lebih dari 30 ˚C dapat menurunkan 

tingkat fertilitas induk.  

 
4.2 Pengaruh Frekuensi Perkawinan Terhadap Jumlah Anak Per Kelahiran 

Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 4, menunjukkan adanya 

perbedaan pada tiap-tiap perlakuan. Rata-rata jumlah anak dan perbedaannya 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:  

 



  

Tabel 3. Rata-rata jumlah anak pada tiap perlakuan 
Perlakuan Rata-rata±sd ( ekor) 

P1  7,1±1,53b 

P2  5,4±1,33a 

P3   4,5±1,60a 

Ket: Notasi yang berbeda pada kolom menunjukkan perbedaan yang nyata 

 Hasil analisis jumlah anak per kelahiran dari masing-masing perlakuan 

yang disajikan pada Tabel 3, menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi 

perkawinan yang dilakukan maka jumlah anak per kelahiran semakin rendah. 

Perlakuan 1 (P1) menunjukkan hasil terbaik dengan rata-rata jumlah anak  

7,1±1,53 ekor. Pengaruh P1 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P2 dan P3. 

Hasil analisis antara P2 dan P3 menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata 

(P>0.01) dengan rata-rata jumlah anak 5,4±1,33 dan 4,5±1,60 ekor. Hasil tersebut 

menunjukkan indikasi bahwa frekuensi perkawinan yang lebih efektif dilakukan 

satu kali sehari. Sanford (1979) menjeksankan jumlah anak (litter size) 

dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah sifat keturunan kelinci, 

sedangkan faktor kedua adalah pengaruh dari lingkungan luar. Faktor lingkungan 

merupakan pengaruh utama  induk kelinci sedangkan sifat keturunan merupakan 

pengaruh kedua bagi pejantan maupun induk kelinci. 

 Perkawinan kelinci pada dasarnya tidak dalam satu siklus tertentu. Kelinci 

betina tersebut mengalami ovulasi yang disebabkan sesuatu, artinya kelinci 

betina melepaskan sel telurnya setelah terjadi perkawinan dengan kelinci jantan. 

Hal tersebut memungkinkan untuk menerima pejantan untuk melakukan 

perkawinan di setiap waktu dan setiap tahun (McLaughlin, 2008).  Ovulasi pada 

kelinci terjadi setelah terdapat stimulus dari luar saat perkawinan. Rangsangan 

seksual yang baik atau mounting oleh induk dari kelinci lain dapat memicu 



  

ovulasi. Hasil  dari hal tersebut diketahui sebagai pseudopregnancy. Hasil dari 

stimulus ovulasi adalah anterior pitutary mensekresikan hormon LH. Hormon 

tersebut penyebab keluarnya folikel yang telah matang kira-kira 10 jam setelah 

stimulus terjadi (Cheeke dkk, 1982). 

Faktor fertilisasi dijelaskan oleh Cheeke dkk (1982) bahwa saat terjadi 

perkawinan, pejantan mendepositkan beberapa juta sel spermatozoa kedalam 

vagina kelinci induk. Spermatozoa pertama berada di oviduk 15-20 menit setelah 

perkawinan, meskipun mayoritas spermatozoa berada di oviduk tidak untuk 

beberapa jam. Jutaan spermatozoa yang didepositkan ke dalam vagina, hanya 

beberapa ribu yang dapat menjangkau tempat fertilisasi. 

 Spermatozoa dapat membuahi sel telur setelah merubah bentuk. Perubahan 

bentuk tersebut adalah kapasitasi. Perubahan tersebut membutuhkan waktu antara 

6-7 jam. Ovulasi terjadi 10 jam setelah perkawinan dan sel telur akan tetap aktif 

selama 6-8 jam. Sel telur  yang baru  diovulasikan bergerak menuju oviduk, 

spermatzoa telah berada satu tingkat dimana fertilisasi dapat terjadi. Hal tersebut 

penting karena merupakan umur dari sperma atau sel telur, dan menyebabkan 

proporsi sel telur yang terbuahi menurun serta proporsi embrio yang abnormal 

akan meningkat. 

 Penjelasan tentang fertilisasi di atas dapat menerangkan bahwa P2 dan P3 

memiliki jumlah anak lebih rendah diduga dipengaruhi oleh faktor fertilisasi. 

Proses perkawinan kedua dan terutama ketiga tidak memberikan pengaruh yang 

positif karena 10-16 jam setelah perkawinan adalah waktu dimana sel telur dapat 

dibuahi, sedangkan spermatozoa dapat membuahi setelah 7-8 jam dari 

perkawinan. Pada P2 proses perkawinan pertama dilakukan pada pukul 06.00, 



  

apabila terjadi ovulasi, sel telur akan siap dibuahi minimal pada pukul 16.00 dan 

akan aktif hingga 6 jam berikutnya, sedangkan proses perkawinan kedua  

dilakukan pukul 16.00. Spermatozoa pada proses perkawian yang kedua 

dimungkinkan tidak dapat membuahi karena membutuhkan waktu 7-8 jam untuk 

siap membuahi, sehingga melewati waktu aktif dari sel telur. Begitu juga dengan 

proses perkawinan yang ketiga pada P3. 

 
4.3 Hubungan Jumlah Anak Per Kelahiran dengan Lama Kebuntingan 

Hasil pengamatan jumlah anak per kelahiran dan lama kebuntingan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2, sedangkan data frekuensi induk pada 

tiap-tiap lama kebuntingan terhadap anak per kelahiran dapat dilihat pada Tabel 4 

berikut: 

Tabel 4. Jumlah induk pada tiap-tiap lama kebuntingan terhadap jumlah anak per 
kelahiran 

Jumlah 

anak (ekor) 

Jumlah induk  (ekor) Jumlah 

(ekor) 28 hr 29 hr 30 hr 31 hr 32 hr 

1-3 0 0 1 2 2 5 

4-6 0 1 7 4 1 13 

7-9 1 2 5 1 0 9 

Jumlah 1 3 13 7 3 27 

  

 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah induk yang memiliki anak 

≤3 ekor sebanyak 5 ekor dengan rata-rata lama kebuntingan 31,2 hari. Jumlah 

induk yang memiliki anak antara 4-6 ekor sebanyak 13 ekor dengan rata-rata lama 

kebuntingan 30,38 hari. Jumlah induk yang memiliki anak ≥7 ekor sebanyak 9 



  

ekor dengan rata-rata lama kebuntingan 29,6 hari dan dapat dilihat pada Gambar 

1. 
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Gambar 1. Diagram jumlah induk pada tiap-tiap lama kebuntingan terhadap 

jumlah anak per kelahiran. 
 
  
 Gambar 1 menunjukkan induk dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok 

A adalah induk yang memiliki jumlah anak 1-3 ekor, kelompok B adalah induk 

yang memiliki jumlah anak 4-6 ekor dan kelompok C induk yang memiliki jumlah 

anak 7-9 ekor. Induk yang memilikii masa kebuntingan 28 hari hanya terdapat 

pada kelompok C sebanyak 1 ekor. Induk yang memiliki masa kebuntingan 29 

hari sebanyak 1 ekor dari kelompok B dan 2 ekor dari kelompok C. Induk yang 

memiliki masa kebuntingan 30 hari berjumlah 13 ekor dengan rincian 1, 7 dan 5 

ekor untuk masing-masing kelompok A, B, dan C. Induk yang memiliki masa 

kebuntingan 31 hari berjumlah 7 ekor dengan rincian 2, 4 dan 1 ekor untuk 

masing-masing kelompok A, B, dan C. Induk yang memiliki masa kebuntingan 32 

hari hanya pada kelompok A dan B dengan jumlah masing-masing 2 dan 1 ekor. 



  

Cheeke (1982) menjelaskan bahwa kelinci jenis unggul seperti New 

Zealand White rata-rata melahirkan 8 sampai 10 anak per kelahiran. Pakan yang 

buruk, mungkin menghasilkan anak yang kecil, lemah bahkan mati. Seperti 

penjelasan pada bab sebelumnya, Sanford (1979) menyebutkan bahwa stimulasi 

yang menyebabkan induk kelinci memproduksi dan mengovulasikan sel telur 

adalah tingkah laku dari pejantan. Sehingga rata-rata jumlah anak secara 

keseluruhan pada penelitian ini tergolong rendah. Rata-rata lama kebuntingan 

secara keseluruhan pada penelitian ini masih didalam rentang waktu yang 

dinyatakan oleh Sanford (1979) yakni kelinci melahirkan pada suatu hari di antara 

28-34 hari setelah perkawinan. 

 Hasil analisis korelasi antara dua variabel tersebut mendapatkan koefisien 

korelasi sebesar -0,485 dan mempunyai hubungan yang nyata antara dua variabel. 

Hasil tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5.  

 Koefisien korelasi  (r) sebagai ukuran keeratan hubungan linier antara 

variabel X dan Y. Koefisien korelasi sebesar -0,485 dari hasil perhitungan dapat 

diartikan bahwa variabel X memiliki intensitas hubungan berlawanan sedang 

dengan variabel Y, jadi jumlah anak mempengaruhi dengan agak kuat terhadap 

lama kebuntingan. Hubungan berlawanan tersebut dapat diartikan bahwa semakin 

sedikit jumlah anak yang dilahirkan maka semakin lama masa kebuntingan, 

sebaliknya semakin banyak anak yang dilahirkan maka semakin singkat masa 

kebuntingan. 

 Menurut Bowen (2000) kelahiran ternak terjadi karena faktor mekanik dan 

hormonal. Faktor mekanik disebabkan oleh volume fetus, bertambahnya umur 

fetus menyebabkan volume fetus semakin besar. Keterangan tersebut dapat 



  

disesuaikam dengan hasil penelitian ini. Semakin banyak jumlah fetus kelinci 

maka semakin besar volume total fetus sehingga diduga dapat mempersingkat 

waktu kebuntingan. 

 Faktor hormonal menurut  Bowen (2000) adalah pada saat fetus 

meregangkan servik terjadi rangsangan induk ke otak, sehingga hipofisa anterior 

dan ovaruim mensekresikan oxitocyn. Oxitocyn dapat merangsang uterus untuk 

memulai kontraksi. Hormon estrogen juga diproduksi oleh plasenta, semakin 

tinggi berat plasenta maka semakin tinggi pula kadar estrogen. Oxitocyn dan 

estrogen menyebabkan kontraksi uterus. Pada hasil penelitian diduga semakin 

banyak fetus yang dikandung induk maka semakin cepat rangsangan untuk 

melahirkan dan semakin banyak pula plasenta yang memproduksi estrogen 

sehingga lama kebuntingan lebih singkat. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB V 
 

Kesimpulan dan Saran 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

 Bedasarkan dari hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Frekuensi perkawinan yang lebih baik adalah satu kali sehari dengan rata-

rata jumlah anak 7,1±1,53 ekor. Frekuensi perkawinan dua dan tiga kali 

sehari menghasilkan rata-rata jumlah anak masing-masing sebesar 

5,4±1,33 ekor dan 4,5±1,60 ekor. 

2. Semakin banyak jumlah anak per kelahiran maka semakin singkat masa 

kebuntingan, dengan nilai koefisien korelasi -0,485 

 

5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah frekuensi perkawinan kelinci yang 

dilakukan  sebaiknya hanya sekali sehari untuk menghasilkan jumlah anak yang 

optimal. 
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LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1. Suhu (ºC) dan kelembaban harian (%) di lokasi penelitian 
 

Pengamatan 
ke- 

Suhu (ºC) / 07.00 WIB Kelembaban 
(%) Dry Wet 

1 25 21 65 
2 26 22 66 
3 24 21 72 
4 25 21 65 
5 26 20 52 
6 27 22 59 
7 23 21 80 
8 24 21 72 
9 22 21 90 
10 28 25 74 
11 23 21 80 
12 23 21 80 
13 24 22 81 
14 22 20 80 
15 24 21 72 
16 24 21 72 
17 22 18 70 
18 25 22 73 
19 24 21 72 
20 25 22 73 
21 25 22 73 
22 24 22 81 
23 24 21 72 
24 24 20 64 
25 23 21 80 
26 25 22 73 
27 25 21 65 
28 23 20 72 
29 23 20 72 
30 23 21 80 
31 24 22 81 
32 22 18 60 
33 25 22 73 
34 26 22 66 
35 24 22 81 
36 23 21 80 
37 22 20 80 
38 24 22 81 
39 25 23 82 
40 26 24 82 
41 25 22 73 



  

Lanjutan  
Pengamatan 

ke- 
Suhu (ºC) / 07.00 WIB Kelembaban 

(%) Dry Wet 
42 23 21 80 
43 27 25 82 
44 25 23 81 
45 26 24 82 
46 24 21 74 
47 25 23 81 
48 23 20 72 
49 22 20 80 
50 24 22 81 

Rata-rata 24.2 ± 1.41 21.42 ± 1.38 74.64 ± 7.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lampiran 2. Data jumlah anak dan lama kebuntingan 
 
P1: Frekuensi perkawinan 1 kali per hari 
 
No Nama 

pemilik 
No 

kelinci 
Tanggal kawin Tanggal beranak Jumlah anak 

(ekor) 
Jam beranak Lama bunting 

(hari) 
1 Suwarno 1 26-8-2009 23-9-2009 9 04.00 28 

2 28-8-2009 28-9-2009 6 04.00 31 
2 Sanusi 1 24-8-2009 22-9-2009 9 17.00 29 

2 28-8-2009 28-9-2009 8 13.00 30 
3 Suparto 1 17-8-2009 16-9-2009 7 05.00 30 
4 Aripin 1 5-9-2009 X X X X 

1 8-10-2009 8-11-2009 5 04.00 31 
5 Maskuri 1 16-9-2009 15-10-2009 5 17.30 30 
6 Suwanto 1 29-8-2009 28-9-2009 7 05.00 30 

2 1-9-2009 1-10-2009 8 05.00 30 
 
 
 



  

 
 

P2: Frekuensi perkawinan 2 kali per hari 
 
No Nama 

pemilik 
No 

kelinci 
Tanggal kawin Tanggal beranak Jumlah anak 

(ekor) 
Jam beranak 

(WIB) 
Lama bunting 

(hari) 
1 Suparto 1 23-8-2009 21-9-2009 7 04.00 29 
2 Bini 1 27-8-2009 X X X X 

2 1-9-2009 X X X X 
1 11-9-2009 11-10-2009 7 04.00 31 
2 2-10-2009 1-11-2009 5 04.00 30 

3 Jumain 1 27-9-2009 X X X X 
2 3-9-2009 X X X X 
1 27-10-2009 27-11-2009 3 17.30 30 
2 4-10-2009 4-11-2009 6 04.00 31 

4 Maskuri 1 24-10-2009 23-11-2009 6 05.00 30 
2 27-10-2009 28-11-2009 4 05.00 32 

5 Sanusi 1 26-10-2009 25-11-2009 5 16.00 30 
2 1-11-2009 2-12-2009 6 05.00 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
P3: Frekuensi perkawinan 3 kali per hari 

 
No Nama 

pemilik 
No 

kelinci 
Tanggal kawin Tanggal beranak Jumlah anak 

(ekor) 
Jam beranak 

(WIB) 
Lama bunting 

(hari) 
1 Nurhadi 1 29-8-2009 X X X X 

2 31-8-2009 X X X X 
1 13-9-2009 13-10-2009 6 05.00 30 
2 20-9-2009 21-10-2009 3 04.00 31 

2 Maskuri 1 7-10-2009 X X X X 
2 18-10-2009 X X X X 
1 27-10-2009 28-11-2009 2 04.00 32 
2 4-11-2009 4-12-2009 4 17.30 30 

3 Dwi 1 8-10-2009 X X X X 
2 12-10-2009 X X X X 
1 11-11-2009 13-12-2009 2 05.00 32 
2 13-11-2009 14-12-2009 3 04.00 31 

4 Agus 1 12-10-2009 10-11-2009 5 06.00 29 
2 15-10-1009 14-11-2009 5 05.00 30 

5 Maskuri 1 30-10-2009 29-11-2009 7 06.00 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lampiran 3. Rata-rata dan Sd jumlah anak pada tiap perlakuan 
 
Rata rata dan Sd jumlah anak perlakuan 1 
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Rata-rata dan Sd jumlah anak perlakuan 2 
 

44.5
9

49 === ∑
n

X
X

 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
33.1

8

22.14

19

44.55....44.5544.5744.57

1

22222

==
−

−+−+−+−=
−

−=
n

XX
Sd

 
 
 
Rata-rata dan Sd jumlah anak perlakuan 3 
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Lampiran 4. Analisis statistik pengaruh frekuensi perkawinan per hari terhadap 
jumlah anak (litter size)  

 
Perlakuan 

  
Ulangan  Jumlah 

(ekor) 
Rata-rata 

(ekor) I II III IV V VI VII VIII IX 

P1 9 6 9 8 7 5 5 7 8 64 7.11 
P2 7 7 5 3 6 6 4 6 5 49 5.44 
P3 6 3 2 4 6 3 5 5 7 41 4.55 

    Total 22 16 16 15 19 14 14 18 20 154 5.7 
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= 964 - 878.37 
= 85.63 
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= 908.66 - 878.37 
= 30.29 
 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 85.63 - 30.29 
= 55.34 

 
Hasil analisis sidik ragam pengaruh frekuensi perkawinan per hari terhadap 
jumlah anak    (litter size) 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% 
Perlakuan 2 30.29 15.145 6.58 3.40 5.61 

Galat 24 55.34 2.30       
Total 26 85.63         

 
 
 
 
 
 



  

 
        2.30 
SE =                             =         0.25      = 0.5 
         9 
                                                                      
                                                                       

Selang 2 JNT 1% = SE x selang 2 JND 1% 
  = 0.5 x 3.96 
  = 1.98 

Selang 3 JNT 1% = SE x selang 3 JND 1% 
                 =  0.5 x 3.14 
      =  1.57 
         2                  3              

JND 1%  =   3.96 3.14             (Tabel Jarak Nyata untuk Uji Duncan) 
JNT 1%  =   1.98 1.57      
 
Perlakuan Rata-rata Notasi 
 
P3  4.55               a 
P2  5.44    a                                      
P1  7.11    b                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lapiran 5. Analisis korelasi  antara jumlah anak dengan lama kebuntingan 
 
 
Jumlah anak (X) dan lama kebuntingan (Y) 

No X  
Y 

1 9 28 
2 6 31 
3 9 29 
4 8 30 
5 7 30 
6 5 31 
7 5 30 
8 7 30 
9 8 30 
10 7 29 
11 7 31 
12 5 30 
13 3 30 
14 6 31 
15 6 30 
16 4 32 
17 5 30 
18 6 31 
19 6 30 
20 3 31 
21 2 32 
22 4 30 
23 2 32 
24 3 31 
25 5 29 
26 5 30 
27 7 30 
Σ 150 818 
Rata-rata 5.55±1.94 30.29±0.94 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Lama kebuntingan     
x 28 29 30 31 32     

Y       u 
v 

-2 -1 0 1 2 fy fyv fyv
2 fuv 

≤ 3 -1   1 2 2 5 -5 5 -6 
4-5 0  1 7 4 1 13 0 0 0 
≥ 7 1 1 2 5 1  9 9 9 -3 
fx  1 3 13 7 3 27 4 14 -9 
fxu  -2 -3 0 7 6 8    
fxu

2  4 3 0 7 12 26    
fuv  -2 -2 0 -1 -4 -9    
 
 
Perhitungan koefisien korelasi  
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r = -0.485 
 
 
Uji Koefisien Korelasi 
 

thitung     =  
21

2

r

nr

−

−

 
 

 =
2485.01

227485.0

−

−

 
  

= 2.7733 
 
 

Ttabel(0.05:25) = 2.06 

Ttabel(0.01:25) = 2.79 
 
thitung > Ttabel (0.05:25)  berarti terdapat hubungan yang berbeda nyata antara jumlah 

anak dengan lama kebuntingan. 


