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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelinci 
Kelinci dalam klasifikasi biologi termasuk ke dalam 

ordo Legomorpha, kelinci liar yang mengalami domestikasi 
menjadi ternak yang jinak dan tersebar keberbagai belahan 
duniia sebagai hewan peliharaan. Menurut tipenya kelinci 
dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe kecil (berbobot 0,9-2 kg) 
dengan dewasa kelamin umur 3-4 bulan, tipe sedang (berbobot 
2-4 kg) dengan dewasa kelamin pada umur 5-6 bulan dan tipe 
berat (berbobot 5-8 kg) dengan dewasa kelamin pada umur 7-8 
bulan (Sarwono, 2002). 

Menurut sistem Binomial, bangsa kelinci 
diklasifikasikan sebagai berikut: 

Ordo : Lagomorpha 
Famili : Leporidae 
Sub famili : Leporine 
Genus : Lepus, Orictolagus 
Spesies : Lepus spp., Orictolagus spp (Anonimousa, 
2011).  

Menurut Sarwono (2002) kelinci termasuk hewan 
dalam kelompok herbivora atau pemakan tumbuhan. Kelinci 
juga digolongkan pada ternak pseudo ruminansia atau ternak 
dengan lambung tunggal tetapi pemakan tumbuhan. 

Rohmad (2012) menyatakan bahwa jenis kelinci 
yang umum diternakkan adalah American Chinchilla, Angora, 
Belgian, Californian, Dutch, English Spot, Flemish Giant, 
Havana, Himalayan, New Zealand Red, White dan Black, 
serta Rex Amerika. Kelinci lokal yang ada sebenarnya berasal 
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dari dari Eropa yang telah bercampur dengan jenis lain hingga 
sulit dikenali lagi. Jenis New Zealand White dan Californian 
sangat baik untuk produksi daging, sedangkan Angora baik 
untuk bulu. Kelinci (Oryctolagus cuniculus) dikenal sebagai 
ternak penghasil daging sehat yang tinggi kandungan protein 
dan rendah kolesterol dan trigeliresidanya. Sebagai nilai 
tambah juga dihasilkan kulit dan bulu, feses (kotoran) dan urin 
kelinci sebagai pupuk organik.  

Kelinci termasuk hewan ruminansia semu karena 
merupakan hewan herbivore non-ruminansia yang mempunyai 
system pencernaan monogastrik dengan perkembangan secum 
dan kolon seperti pencernaan ruminansia, sehingga kelinci 
lebih efisien dalam memanfaatkan zat-zat makanan melalui 
adanya cophrophagy. Pemberian pakan bagi ternak kelinci 
adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan 
dan produksi. 

Kelinci mengalami pertumbuhan dipercepat 
(accelarating growth phase) sejak dilahirkan sampai umur 
dewasa kelamin. Pertumbuhan lambat (retarding growth 
phase) terjadi setelah kelinci mencapai dewasa kelamin hingga 
dewasa  tubuh. Perubahan yang terjadi selama pertumbuhan 
berkaitan dengan pertambahan bobot badan, perubahan bentuk 
tubuh dan perubahan komposisi tubuh. 

 

2.2 Bakteri Azotobacter dari Tanaman Alfalfa 
Bakteri Azotobacter adalah spesies rizobakter yang 

dikenal sebagai agen penambat nitrogen yang mengkonversi 
dinitrogen (N2) ke dalam bentuk ammonium (NH3), yang 
mampu menambat nitrogen dalam jumlah yang cukup 
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tinggi. Pada medium yang sesuai, Azotobacter mampu 
menambat 10-20 mg nitrogen/g gula (Wedhastri, 2002). 

Bakteri Azotobacter yang diaplikasikan pada tanah 
pertanian akan terus mempersubur tanah karena bakteri 
tersebut akan semakin banyak jumlahnya di dalam tanah dan 
terus bekerja memfiksasi nitrogen dan menaikkan biomassa 
tanaman pertanian (Anonimous, 2012). 

Bakteri nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan 
tanaman legumionosa yaitu Rhizobium leguminosarum, yang 
hidup dalam akar membentuk nodul atau bintil-bintil akar. 
Tumbuhan yang bersimbiosis dengan Rhizobium banyak 
digunakan sebagai pupuk hijau. Akar tanaman leguminosa 
tersebut menyediakan karbohidrat dan senyawa lain untuk 
bakteri melalui nitrogen yang diikat untuk akar tanaman. 
Apabila bakteri Azotobacter tersebut dipisahkan dengan akar 
tanaman tidak dapat mengikat nitrogen sama sekali atau hanya 
dapat mengikat nitrogen sedikit sekali. Bintil-bintil akar 
melepaskan senyawa nitrogen organik ke dalam tanah tempat 
tanaman leguminosa hidup (Anonimousa, 2009). 

Penelitian terhadap bakteri yang terdapat pada 
rizhobium tanaman alfalfa dengan menggunakan media agar-
agar menunjukkan bahwa rhizobium tanaman alfalfa dapat 
menerima jumlah dari seluruh garam seperti garam-garam 
kalsium, garam-garam magnesium dan garam-garam natrium. 
Hal itu menunjukkan bahwa membudidayakan tanaman 
budidaya seperti leguminosa yang mampu menahan salinitas 
dan bukan berusaha menularkan galur bakteri yang tahan 
garam ke dalam tanah sangat penting untuk dilakukan (Rao, 
1994).  

Bakteri sangat berperan dalam kelangsungan hidup 
tanaman, bakteri-bakteri tersebut ada yang berasal dari 
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tanaman tersebut, dan adapula yang berasal dari tanah yang 
diberi pupuk. Bakteri tidak hanya berperan untuk membantu 
proses metabolism tumbuhan tetapi juga membantu proses 
metabolisme di dalam tubuh ternak. Dengan adanya kedua 
fungsi dan peranan tersebut mendorong para ahli untuk 
menciptakan sebuah penemuan dengan bahan baku utama 
berupa bakteri. Bioteknologi dari bakteri ini memiliki hasil 
yang cukup baik untuk ternak maupun untuk tanaman, bahkan 
dapat membantu proses pengomposan pupuk menjadi lebih 
cepat dengan hasil yang lebih baik. 

Dekomposer merupakan kumpulan mikroorganisme 
(bakteri probiolitik, selulolitik, lignolitik, lipolitik, dan 
aminolitik serta nitrogen fiksasi non simbiosis) yang mampu 
menguraikan bahan organik kompleks pada pakan menjadi 
bahan organik yang lebih sederhana (Laksmiwati, 2004). 

Bioteknologi telah dikembangkan oleh para ahli 
sehingga menjadi dekomposer, yang terdiri dari: 
1. Bakteri pencerna selulosa (Bakteroidessuccinogenes, 

Ruminococcus flavafaciens, Ruminococcus albus, 
Butyrifibriofibrisolvens)  

2. Bakteri pencerna hemiselulosa (Butyrivibrio fibrisolvens, 
Bakteroides ruminocola, Ruminococcus sp)  

3. Bakteri pencerna pati (Bakteroides ammylophilus, 
Streptococcus bovis, Succinnimonas amylolytica)  

4. Bakteri pencerna gula (Triponema bryantii, Lactobasilus 
ruminus),   

5. Bakteri pencerna protein (Clostridium sporogenus, Bacillus 
licheniformis).  

6. Bakteri pengikat nitrogen (Rizobium alfalfa) bakteri 
Azotobacter. 
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2.3 Pakan Kelinci 
Pakan kelinci berupa hijauan dan konsentrat harus 

terjamin jumlah dan mutunya, dan sisa pakan yang telah 
digunakan, dilarang digunakan kembali untuk pencegahan 
penyebaran penyakit (Anonimousb, 2011). Pakan kelinci dapat 
berupa hijauan, namun hanya cukup untuk memenuhi 
kebutuhan pokok hidup, sehingga produksinya tidak akan 
maksimum, oleh karena itu dibutuhkan pakan konsentrat 
(Lestari, Wahyuni dan Susandari, 2006). Hijauan sebagai 
bahan makanan ternak bisa diberikan dalam dua macam 
bentuk, yaitu hijauan segar dan hijauan kering. Pakan hijauan 
mengandung hampir semua zat yang diperlukan oleh ternak, 
khususnya di Indonesia pakan hijauan memegang peranan 
istimewa, karena bahan tersebut diberikan dalam jumlah yang 
besar (Wawang, 2011). 

Menurut Sumartini (2004), pakan komplit adalah 
pakan yang cukup gizi dan diberikan sebagai satu-satunya 
pakan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok atau 
produksi tanpa tambahan bahan atau substitusi dengan bahan 
pakan lainnya. Pakan yang diberikan pada ternak dengan 
komposisi yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 
ternak. Keuntungan dari penggunaaan pakan komplit antara 
lain: 1) meningkatkan efisiensi pemberian pakan, 2) ketika 
hijauannya kurang palatabel maka jika dibuat campuran pakan 
komplit akan meningkatkan konsumsi, begitu juga sebaliknya 
jika ketersediaan konsentrat terbatas dapat dipakai hijauan 
sebagai campuran, 3) campuran pakan komplit dapat 
mempermudah ternak untuk mendapatkan pakan lengkap. 

Pakan yang berkualitas dan palatabilitas tinggi akan 
meningkatkan laju aliran pakan dalam sistem digesti sehingga 
konsumsi pakan meningkat pula. Agar kebutuhan nutrien 
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tercukupi, maka ternak harus mampu mengkonsumsi pakan 
berdasarkan bahan keringnya. Selain itu kapasitas lambung 
ternak terbatas sedang setiap pakan mempunyai densitas yang 
berbeda tergantung bahan kering atau kebasahan bahan pakan, 
maka pakan harus berkualitas dan cukup bergizi (Arora, 
1983). Pakan dengan kandungan bahan kering rendah dan 
tidak dapat mencapai volume yang lebih besar dibanding 
kemampuan penampungan lambung, sehingga usaha untuk 
meningkatkan konsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan 
nutrien dan energi per hari menjadi terbatas. Palatabilitas 
merupakan faktor penting yang menentukan tingkat konsumsi. 
Palatabilitas dipengaruhi oleh bentuk, bau, rasa, tekstur dan 
suhu makanan, sedangkan dari faktor produksi yang 
mempengaruhi tingkat konsumsi adalah bobot hidup, kondisi 
ternak, tipe dan tingkat produksi ternak serta beberapa faktor 
lain seperti suhu, lingkungan, kesehatan ternak dan cekaman 
yang diderita (Anonimousa, 2010). 

Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo 
dan Lebdosoekojo (1999) menyatakan bahwa bertambahnya 
nilai kecernaan pakan dan rendahnya kandungan bahan kering 
dapat meningkatkan konsumsi pakan. Selain itu kecepatan laju 
makanan pada organ pencernaan akan mempercepat 
pengosongan lambung sehingga menyebabkan kelinci akan 
meningkatkan konsumsi pakan untuk menyesuaikan 
kebutuhan nutrisi dan energinya. Pakan yang berkualitas 
biasanya memiliki palatabilitas tinggi, hal ini juga akan 
meningkatkan konsumsi pakan bagi ternak (Rakhmani, 2005). 
Tingkat kebutuhan ternak kelinci terhadap bahan kering 
berbeda-beda sesuai dengan masa pertumbuhannya. 
Kebutuhan bahan kering tersebut disajikan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Kebutuhan Bahan Kering Kelinci 

Status 
Bobot Badan 

(BB) 
(Kg) 

Kebutuhan Bahan Kering 

(%BB) (g/ekor/hari) 

Muda 1,8 – 3,2 6,2 – 5,4 112 – 173 
Dewasa 2,3 – 6,8 4,0 – 3,0   92 – 204 
Bunting 2,3 – 6,8 5,0 – 3,7 115 – 251 
Menyusui 
dengan anak 7 
ekor 

4,5 11,5 520 

Sumber : NRC (1977). 
 

Batas toleransi kelinci terhadap serat pakan lebih 
tinggi daripada unggas mencapai 12% hampir mendekati 
ruminansia. Hal ini karena peran bakteri sekum yang dominan 
sebagai tempat terjadinya pencernaan mikrobial yang dapat 
mencerna serat kasar seperti aktivitas bakteri dalam rumen-
retikulum bagi ternak ruminansia. Kebutuhan nutrisi pada 
masing-masing masa pemeliharaan Tabel 2.   

Tabel 2. Kebutuhan nutrisi pada masing-masing status 
pemeliharaan 

Nutrisi Status Pemeliharan Hidup 
Pokok Pertumbuhan Bunting Menyusui 

Energi dan 
Protein 

    

• ME (Kkal) 2500 2500 2500 2500 
• TDN (%) 65 58 70 55 
• Serat Kasar 

(%) 10 -12 10 -12 10 -12 14 

• Lemak (%) 2 2 2 2 
• Protein Kasar 

(%) 16 15 17 12 

Sumber : NRC (1977). 
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2.4 Fermentasi  
Fermentasi adalah suatu reaksi oksidasi reduksi 

dalam sistem biologis yang menghasilkan energi dimana donor 
dan aseptor elektron dalam senyawa organik, sehingga 
dihasilkan produk khas, sedangkan menurut Pederson (1971) 
disitir oleh Anonimousa (2010), fermentasi adalah hasil 
pengembangbiakan beberapa tipe mikroorganisme khususnya 
bakteri, ragi dan kapang pada media tertentu yang  
aktivitasnya menyebabkan perubahan kimia pada media 
tersebut. 

Akibat fermentasi terjadi pula peningkatan zat-zat 
makanan lainnya seperti vitamin dan asam-asam amino. Hal 
ini disebabkan oleh karena mikroorganisme bersifat katabolik 
atau memecah komponen-komponen yang lebih kompleks 
menjadi lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Bakteri 
dapat pula mensintesa vitamin seperti niasin, pantotenat, 
riboflavin, piridoksin, pro vitamin A dan vitamin lainnya 
(Poesponegoro, 1975; disitir oleh Anonimousa 2010). 

Selama proses fermentasi, terjadi bermacam-macam 
perubahan pada komposisi kimia bahan. Kandungan asam 
amino, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral juga pH, 
kelembaban, aroma serta perubahan nilai gizi yang mencakup 
terjadinya peningkatan nilai protein dan penurunan kandungan 
serat kasar. Semuanya mengalami perubahan akibat aktivitas 
dan perkembangbiakan mikroorganisme selama fermentasi 
(Sajimin, 2011). Bakteri proteolitik dapat memecah protein 
dan komponen-komponen nitrogen lainnya sehingga 
menghasilkan bau busuk yang tidak diinginkan apabila waktu 
fermentasi tidak terkontrol. Keuntungan lain yang dapat 
diperoleh dari fermentasi adalah terbentuknya antibiotik alami 
yang memiliki sifat berbeda dengan antibiotik buatan, yang 
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tidak menyebabkan resisten kuman dan tidak terakumulasi 
dalam tubuh. 

 

2.5 Konsumsi Pakan Kelinci 
Konsumsi pakan merupakan jumlah yang dihitung 

setiap hari dengan cara menghitung pakan yang diberikan 
dikurangi sisa pakan (g/ekor/hari). Konsumsi diperhitungkan 
sebagai jumlah makanan yang diberikan pada ternak dan zat 
makanan yang dikandungnya akan digunakan untuk 
mencukupi kebutuhan hidup pokok dan untuk keperluan 
produksi ternak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
kecernaan pakan yaitu jenis ternak, umur, kualitas pakan, 
bentuk fisik dan tingkat pemberian pakan (Tillman dkk.,1999).  

Semua hewan berdarah dingin dan sejumlah besar 
hewan berdarah panas menghabiskan sejumlah besar 
waktunya tanpa melakukan sesuatu apapun dan menghabiskan 
sebagian besar hidupnya untuk makan. Memperoleh makanan 
yang baik dalam jumlah yang cukup adalah faktor umum yang 
paling penting dalam menentukan perkembangan, dominasi 
dan kehidupan untuk semua organisme hidup (Sajimin, 2011). 

Konsumsi pakan adalah sejumlah pakan yang 
diberikan dikurangi dengan jumlah sisa pakan. Pada umumnya 
konsumsi pakan kelinci betina akan lebih besar dari pada 
kelinci jantan. Hal ini disebabkan kelinci betina akan 
membutuhkan nutrisi yang lebih banyak untuk siklus estrus 
dan kebuntingan (Sajimin, 2011). Parakkasi (1999) 
menyatakan bahwa penambahan protein dalam pakan dapat 
meningkatkan pertambahan bobot badan sedangkan 
penambahan serat dalam pakan akan menurunkan bobot 
badan. Selain itu kandungan serat kasar tinggi bagi kelinci 
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akan mengurangi konversi pakan, karena pada kelinci 
meskipun dapat mentolelir dan mencerna serat kasar pada 
sekumnya tetapi tidak terabsorpsi sempurna dalam tubuh 
sehingga menghasilkan konversi pakan besar. Dengan 
meningkatnya kandungan serat kasar maka nutrisi akan 
banyak terbuang bersama feses sehingga nutrisi untuk 
pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh akan berkurang. 
Ketidakseimbangan nutrisi dalam pakan juga akan 
menurunkan kualitas pakan yang berakibat pada ketidak 
seimbangan jumlah konsumsi dengan pertambahan bobot 
badan. 

 

2.6 Pertambahan Bobot Badan Kelinci 
Pertambahan bobot tubuh ternak ruminansia sangat 

dipengaruhi oleh kuantitas dan kulitas pakan, maksudnya 
penilaian pertambahan bobot badan tubuh ternak sebanding 
dengan pakan yang dikonsumsi. Pertambahan bobot badan 
(PBB) harian merupakan pengurangan bobot badan minggu ini 
dengan bobot badan dua minggu lalu dibagi jumlah hari. 
Menurut Aritonang,dkk (2003) pertambahan bobot badan 
harian kelinci berkisar antara 15,1-41,5 gram/ekor/hari dan 
dibedakan menjadi beberapa fase tumbuh yaitu PBB sedang 
pada umur 0-3 minggu, PBB cepat umur 3-8 minggu, PBB 
menurun umur 8-14 minggu dan PBB rendah sebesar 16,5 
pada umur 14 minggu sampai 5 bulan kelinci siap dipotong.  

Pertambahan bobot badan merupakan salah satu 
kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas 
bahan makan ternak, karena pertumbuhan yang diperoleh dari 
suatu percobaan merupakan salah satu indikasi pemanfaatan 
zat-zat makanan dari pakan yang diberikan (Anonimousa, 
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2010). Dari data pertambahan bobot badan akan diketahui nilai 
suatu bahan pakan bagi ternak. (Sajimin, 2011) menyatakan 
bahwa pertambahan bobot badan yang menggunakan pakan 
dengan kadar protein yang lebih rendah dari 14% 
menghasilkan pertambahan bobot badan berkisar 12,780 ± 
2,741 g/ekor/hari. 

Pertambahan bobot badan kelinci yang diberi pakan 
berupa pelet yang mengandung daun ubi mengalami 
pertambahan bobot badan sebesar 17,93 g/ekor/minggu. 
Pertambahan bobot badan kelinci yang diberikan pakan 
konsentrat dan konvensional memiliki nilai yang lebih tinggi 
dibandingkan kelinci yang hanya diberi pakan berupa pakan 
konvensional saja, yaitu sebesar 13.02 ± 0.43 g/hari 
(Anonimousa, 2010).  

Raharjo, Murtisari, Sajimin, Wibowo, Nurhayati, 
Purwantari, Lugiyo dan Hartati (2004) melaporkan hasil 
penelitiannya pada kelinci Rex yang diberi rumput lapang ad 
libitum (100%) dan rumput lapang ad libitum ditambah 
konsentrat, menunjukkan bahwa performa produksi terbaik 
ditunjukkan pada pemberian rumput lapang ad libitum + 60 g 
konsentrat dengan pertambahan bobot badan sebesar 1191 
g/ekor selama 12 minggu sedangkan pada ternak kelinci yang 
diberikan rumput lapang ad libitum tanpa konsentrat, 
pertambahan bobot badannya hanya sebesar 610 g/ekor dalam 
waktu yang sama. Pertambahan bobot badan kelinci yang 
diberi pakan mengandung lemak hewani menghasilkan 
pertambahan bobot badan yang lebih rendah dibandingkan 
yang diberi pakan mengandung lemak nabati, yaitu sebesar 
37,2 g/hari. 

Average Daily Gain (ADG) adalah rata-rata 
kecepatan pertambahan bobot badan harian yang diperoleh 



19 
 

dengan berat akhir dikurangi berat awal kemudian dibagi lama 
pemeliharaan. Pertambahan bobot badan kelinci pada 
umumnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Pertambahan bobot badan kelinci 

Umur Bobot Badan (g) Pertambahan Bobot 
Badan (g/hari) 

Lahir - ≤3 minggu     45,4 -   362,2 15,1 
3-8 minggu   362,2 - 1816,0 41,5 
8-14 minggu 1816,0 - 3268,8 33,2 
14 minggu-5 bulan 3268,8 - 4068,0 16,5 

Sumber: Reksohadiprodjo (1984) disitir oleh Aritonang,dkk 
(2003). 

 

2.7 Konversi Pakan Kelinci 
Konversi pakan adalah jumlah pakan yang 

dikonsumsi untuk meningkatkan satu kilogram bobot hidup. 
Berdasarkan konversi pakan, kita dapat mengetahui tingkat 
efisiensi penggunaan untuk pertumbuhan ternak, dan sebagai 
konsekuensinya efisiensi produksi dapat diperhitungkan. 
Semakin rendah nilai konversi pakan, semakin baik nilai 
pakan tersebut, atau makin tinggi nilai konversi pakan maka 
semakin tidak efisien pertumbuhan kelinci (Aritonang, 
Roefiah, Pasaribu dan Raharjo, 2003). Efisiensi dalam 
penggunaan pakan termasuk dalam program pemberian pakan 
yang didapat dan diukur dari konversi pakan atas bobot hidup 
kelinci. Anggorodi (1985) menyatakan bahwa faktor yang 
mempengaruhi tinggi rendahnya konversi pakan yaitu kualitas 
pakan, galur dan manajemen pemberian pakan. Selain itu nilai 
konversi pakan tergantung tingkat konsumsi pakan dan PBB, 
dimana kedua variabel tersebut berkaitan dengan kualitas 
pakan. 
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Usman dan Susilowati (2006) menyatakan bahwa 
pakan yang berkualitas akan digunakan seefisien mungkin 
ternak menjadi produksi atau pertumbuhan maksimal sehingga 
konversi pakannya rendah. Selanjutnya dikatakan bahwa 
konversi pakan merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai 
tingkat efisiensi penggunaan pakan, dengan semakin rendah 
konversi pakan berarti penggunaan pakan lebih efisien.  

Kelinci jenis New Zealand White yang dipelihara 
untuk tujuan produksi daging, imbangan yang dapat dicapai 
adalah 3:1. Hal ini tergantung mulai dari saat ternak disapih 
hingga dipotong pada umur 4 bulan. Konversi pakan yang 
terbaik diperoleh ketika ternak mempunyai bobot badan 1.8 – 
2 kg yaitu kira-kira berumur 2 – 3 bulan (Kartadisastra, 2001). 
Rasio konversi pakan kelinci umur tiga minggu lebih kurang 
2:1 (2 kg pakan untuk 1 kg bobot hidup) kemudian menurun 
menjadi 3:1 pada umur 8 minggu. Setelah umur delapan 
minggu konversi pakan menurun lebih cepat menjadi 4:1 pada 
umur 10 minggu dan 5:1 atau lebih pada umur 12 minggu. 
Ensminger and Olentine (1990) yang disitr oleh Rizqiani 
(2011) menyatakan bahwa pemberian pakan yang berkualitas 
tinggi dan tatalaksana yang baik, akan menyebabkan angka 
efisiensi pakan kelinci berkisar antara 0,25-0,35.  

Menurut Rommers (2001) disitir oleh Anonimousa 
(2010) kelinci Zealand white dengan bobot badan lebih dari 4 
kg dan kurang dari 3 kg, yang disapih pada umur 4,5 minggu 
memiliki nilai konversi pakan lebih tinggi dibandingkan 
dengan kelinci yang mempunyai bobot badan antara 3,5- 4 kg, 
yaitu sebesar 0,266. Penelitian Fernandez dan fraga (1996) 
disitir oleh Anonimousa (2010) melaporkan konversi pakan 
pada kelinci yang diberikan pakan mengandung lemak nabati 
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(minyak kedelai) lebih tinggi dibandingkan kelinci yang diberi 
pakan yang mengandung lemak hewani. 

 

2.8 Feses Kelinci 
Kandungan unsur hara pada feses kelinci cukup 

tinggi dibandingkan dengan ternak lainnya. Kandungan unsur-
unsur dalam feses kelinci di banding ternak lainnya disajikan 
di dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan unsur hara pada feses kelinci dengan 
ternak lainnya 

Jenis ternak Unsur Hara 
N (%) P (%) K (%) H2O (%) 

Kuda (padat) 0,55 0,30 0,40 75 
Kerbau (padat) 0,60 0,30 0,34 85 
Sapi (padat) 0,40 0,20 0,10 85 
Domba (padat) 0,75 0,50 0,45 60 
Babi (padat) 0,90 0,35 0,40 80 
Ayam 0,40 0,10 0,45 97 
Kelinci muda* 1,6 -2,0 0,43-1,3 0,4-1,0 44,7-32,5 
Kelinci dewasa** 2,72 1,1 0,5 55,3 

Sumber: Kartadisastra (2001). 
 
Sajimin, Yono, Rahardjo dan Purwantari (2004) menyatakan 
bahwa kelinci dengan berat badan 1 kg menghasilkan 28,0 g 
kotoran lunak per hari dan mengandung 3 g protein serta 0,35 
g nitrogen dari bakteri atau setara 1,3 g protein. Sistem 
pencernaan kelinci berbeda dengan ternak ruminansia, 
sehingga kandungan unsur hara pada kotorannya juga berbeda. 
Sistem pencernaan pada kelinci mencerna serat kasar lebih 
rendah karena waktu transit yang cepat dalam saluran 
pencernaan. Kemudian komposisi kotoran kelinci lunak dan 
diselaputi mukosa yang mengandung bahan protein tinggi 
(28,5%) sedangkan pada kotoran kerasnya 9,2%. Tingginya 
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protein ini disebabkan populasi bakteri dalam sekum yang 
sangat aktif dalam memanfaatkan nitrogen dari urea darah 
yang masuk sekum dan protein bakteri ini turut menyumbang 
tingginya kadar protein dalam kotoran. 


