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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrisi Bahan Pakan 
Kandungan nutrisi pakan yang difermentasi dengan 

kultur bakteri Azotobacter dan pakan yang tidak difermentasi 
dianalisis secara proksimat di Laboratorium Loka Penelitian 
Sapi Potong Grati-Pasuruan, Jawa Timur dapat dilihat pada 
Tabel 5. 

 
Tabel 5. Hasil analisis proksimat pakan 

Unsur Hijauan Hijauan 
Fermentasi Konsentrat Konsentrat 

Fermentasi 
Kadar Air (60°C) 72.28 43.79 0.01 12.36 
Kadar Air (105°C) 13.05 11.38 6.98 11.13 
Bahan Kering 24.10 49.82 93.01 77.88 
Protein 16.64 14.61 19.10 20.32 
Lemak (%) 2.46 11.68 5.41 4.52 
Serat Kasar (%) 31.72 12.28 4.98 4.73 
Abu (%) 14.00 10.05 8.96 9.06 
BETN 35.19 51.39 61.55 61.36 
TDN 56.00 75.21 87.54 65.42 
Energi (Kkal/Kg) 4122.64 4604.30 4325.47 4291.68 
Sumber: Laboratorium Loka Penelitian Sapi Potong Grati-

Pasuruan, Jawa Timur (2013) 
 

Hasil analisa proksimat bahan pakan seperti yang 
tertera pada Tabel 5 menunjukkan bahwa bahan pakan yang 
difermentasi dengan kultur bakteri Azotobacter mengalami 
kenaikan kualitas nutrisi yang ditandai dengan naiknya 
kandungan nutrisi dalam bahan pakan setelah difermentasi. 
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Kandungan nutrisi dalam pakan tidak semuanya mengalami 
kenaikan, yang mengalami kenaikan yaitu kandungan lemak, 
Total Digestible Nutrient (TDN) dan energi. Sedangkan nutrisi 
penting yang dikandung dalam pakan dan tidak mengalami 
kenaikan adalah protein kasar pakan.  

Kandungan energi pakan hijauan mengalami 
kenaikan, yaitu dari 4122,64 Kkal/kg menjadi 4604,30 
Kkal/kg. Sedangkan kandungan energi pakan konsentrat 
mengalami penurunan dari 4291,68 Kkal/kg menjadi 4325,47 
Kkal/kg. Nilai nutrisi energi pakan konsentrat dari hasil 
analisa proksimat memang menunjukkan penurunan, 
meskipun demikian kandungan energi yang ditunjukkan masih 
tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan energi kelinci. Semakin 
tinggi energi yang terkandung didalam pakan, maka semakin 
rendah tingkat konsumsi kelinci. Pakan dengan kandungan 
energi yang tinggi akan membuat ternak cepat kenyang, 
karena kebutuhan energi sudah terpenuhi hanya dengan 
mengkonsumsi sedikit pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Aritonang, Harahap dan Raharjo (2003) yang menyatakan 
bahwa kandungan energi yang tinggi dalam ransum akan 
menyebabkan jumlah makanan yang dikonsumsi sedikit dan 
bila kandungan energi ransum rendah maka konsumsi menjadi 
tinggi. 

Kandungan TDN dalam pakan yang digunakan 
dalam penelitian tinggi, dengan kandungan TDN yang tinggi 
akan menyebabkan penurunan konsumsi dan kenaikan bobot 
badan kelinci. Konsumsi yang rendah terhadap pakan dengan 
kandungan TDN yang tinggi sudah dapat dicerna dengan baik 
oleh ternak, sehingga PBB ternak akan meningkat. Dengan 
rendahnya tingkat konsumsi pakan (intake) maka konversi 
pakan yang diperoleh akan baik. Tingginya nilai TDN dalam 
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pakan akan menyebabkan tingginya tingkat kecernaan unsur 
pakan. Hal ini terbukti dengan tingginya nilai kecernaan 
protein pakan fermentasi dibanding dengan nilai kecernaan 
protein pakan yang tidak difermentasi. Meskipun dari hasil uji 
proksimat pakan menunjukkan bahwa nilai kandungan protein 
pakan fermentasi lebih kecil dibanding dengan nilai 
kandungan protein pakan yang tidak difermentasi, yaitu 
16,64% untuk protein pakan yang tidak difermentasi dan 
14,61% untuk protein pakan yang difermentasi. Hal ini tidak 
sesuai dengan standar kebutuhan protein kelinci dalam NRC 
(1997) yang menyebutkan bahwa satandar kebutuhan protein 
pakan kelinci sebesar 16%. Meskipun nilai protein dalam 
pakan fermentasi tidak sesuai dengan standar kebutuhan 
protein pakan kelinci, tapi protein pakan fermentasi memiliki 
nilai kecernaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 
kecernaan protein pakan yang tidak difermentasi. 

Jumlah pakan yang diberikan harus memenuhi 
jumlah yang dibutuhkan oleh kelinci sesuai dengan periode 
pemeliharaannya atau sesuai dengan bobot badannya. 
Rohimah (2012) menyatakan bahwa pemberian pakan 
ditentukan berdasarkan kebutuhan bahan kering pakan. Jumlah 
pemberian pakan bervariasi tergantung pada periode 
pemeliharaan dan bobot badan kelinci. Kebutuhan bahan 
kering oleh kelinci sesuai dengan periode pemeliharaan 
disajikan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Kebutuhan bahan kering ternak kelinci 

Status Bobot Badan (BB) 
(Kg) 

Kebutuhan Bahan Kering 
(g/ekor/hari) 

Muda 1,8-3,2 112-173 
Dewasa 2,3-6,8   92-204 
Sumber : NRC (1977) 
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4.2 Pengaruh Pakan Fermentasi terhadap Konsumsi 
Pakan Kelinci 

Konsumsi pakan adalah sejumlah pakan yang 
diberikan dikurangi dengan jumlah sisa pakan (Sajimin, 2011). 
Konsumsi pakan dipengaruhi oleh rasio energi dan protein 
dalam pakan, suhu lingkungan, ukuran tubuh, rata-rata 
pertumbuhan dan pertambahan bobot badan (PBB) (Parakkasi, 
1999). Suhu lingkungan kandang selama penelitian pada pagi 
hari sekitar 24,4°C, siang hari sekitar 25,6°C, dan malam hari 
sekitar 28,4°C. Kelembapan lingkungan kandang selama 
penelitian pada pagi hari 74,7, siang hari sekitar 76,6 dan 
malam hari sekitar 75,4. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Minarti (2012), yang menyatakan bahwa suhu ideal untuk 
ternak kelinci adalah sekitar minimal 28°C (30-32°C). Jika 
suhu lingkungan rendah, kelinci akan meringkuk untuk 
meminimalkan kehilangan panas tubuhnya dan suhu 
telinganya, karena telinga pada kelinci merupakan radiator. 
Jika suhu lingkungan tinggi, kelinci akan mengeluarkan panas 
dengan radiasi dan meningkatkan suhu telinga. Dari data 
konsumsi pakan kelinci yang tidak diberi pakan fermentasi 
(P0) dan yang diberi pakan fermentasi dengan kultur bakteri 
Azotobachter (P1) dalam Lampiran 2 didapatkan hasil rataan 
konsumsi pakan yang terdapat pada Tabel 7. 

 
Tabel 7. Rataan konsumsi pakan kelinci antar perlakuan 

Perlakuan Rataan Konsumsi Pakan Selama Penelitian 
(g/ekor/hari) 

P0 72,02±2,13a 
P1 104,73±1,92b 

Keterangan: Notasi superskrip yang berbeda munjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 
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Perlakuan pemberian pakan fermentasi memberikan 

pengaruh terhadap konsumsi pakan kelinci. Kelinci yang 
diberi pakan fermentasi memiliki rataan konsumsi yang lebih 
bear dibandingkan dengan rataan konsumsi kelinci yang tidak 
diberi pakan fermentasi (Tabel 7). Dari hasil analisa data 
konsumsi pakan dengan uji t pada Lampiran 5 didapatkan hasil 
bahwa pemberian pakan fermentasi memberikan perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap konsumsi 
pakan kelinci. Pakan fermentasi memberikan pengaruh sebesar 
46,21 terhadap konsumsi pakan kelinci selama penelitian. 

Penambahan kultur bakteri Azotobachter dari 
tanaman alfalfa yang merupakan dekomposer mampu 
meningkatkan nilai nutrisi yang terkandung dalam pakan, 
sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh kelinci dapat dengan 
cepat terpenuhi. Penggunaan kultur bakteri Azotobacter dalam 
ransum ternyata dapat meningkatkan daya cerna sehingga zat-
zat pakan lebih banyak diserap oleh tubuh untuk pertumbuhan 
maupun produksi. Dekomposer merupakan kumpulan 
mikroorganisme (mikroba 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). 

Data konsumsi pakan yang diperoleh dari hasil 
penelitian memiliki jumlah yang lebih kecil jika dibandingkan 
dengan konsumsi pakan yang terdapat dalam Tabel 6. Pada 
Tabel 6, dengan bobot badan 1800-3200 g memiliki tingkat 
konsumsi sebesar 112-173 g/ekor/hari (NRC, 1977). 
Sedangkan dari hasil penelitian, konsumsi pakan kelinci 
dengan bobot badan sebesar 900-1200 g/ekor memiliki jumlah 
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konsumsi sebesar 104,37 g/ekor/hari unuk kelinci yang diberi 
pakan fermentasi (P1). Sedangkan untuk kelinci yang tidak 
diberi pakan fermentasi (P0) memiliki jumlah konsumsi 
sebesar 72,02 g/ekor/hari dengan bobot badan 800-1200 
g/ekor. Sehingga konsumsi pakan kelinci P1 lebih rendah 
dibandingkan dengan konsumsi pakan kelinci P0. Menurut 
NRC (1997), konsumsi bahan kering yang dibutuhkan oleh 
kelinci muda atau dalam masa pertumbuhan adalah sebesar 
6,2% dari bobot badan kelinci. Bahan kering pakan yang 
dibutuhkan oleh kelinci selama penelitian adalah sebesar 74,4 
g/ekor/hari. Sehingga selama penelitian, kebutuhan bahan 
kering pakan kelinci telah terpenuhi.  

Pakan yang diberikan pada elinci sudah dalam 
keadaan kadar air yang sudah berkurang karena pakan 
sebelum diberikan dijemur terlebih dahulu. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kematian kelinci 
akibat kembung (bulky). Dari hasil perhitungan konsumsi 
hijauan pada Lampiran 9 didapatkan hasil konsumsi BK, PK, 
SK, LK dan TDN pakan hijauan yang terdapat pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Konsumsi BK, PK, SK, LK dan TDN pakan hijauan  

Kelinci Konsumsi 
BK(g) PK(g) LK(g) SK(g) TDN(g) 

P0 44,604 11,98 1,77 22,84 4033,12 
P1 82,313 15,25 12,23 12,86 9168,06 

 
Sedangkan hasil perhitungan konsumsi pakan pellet 

pada lampiran 10 didapatkan hasil konsumsi BK, PK, SK, LK 
dan TDN pakan pellet yang terdapat pada Tabel 9. 

 
  



40 
 

Tabel 9. Konsumsi BK, PK, SK, LK dan TDN pakan pellet  

Kelinci Konsumsi 
BK(g) PK(g) SK(g) LK(g) TDN(g) 

P0 27,903 5,33 1,39 1,51 2442,37 
P1 23,364 4,75 1,10 1,06 1528,21 

 
Hasil analisa proksimat pakan fermentasi yang 

digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa kandungan 
TDN pakan fermentasi meningkat. Nilai TDN pakan hijauan 
yang diberikan yaitu 56,00 dan kandungan TDN pakan setelah 
difermentasi dengan bakteri meningkat menjadi 75,21. Nilai 
TDN pakan fermentasi yang tinggi menunjukkan bahwa 
kecernaan nutrisi pakan yang dimiliki tinggi. Semakin tinggi 
kecernaan pakan akan menyebabkan rendahnya tingkat 
konsumsi pakan. Hal ini dikarenakan pakan yang memiliki 
kandungan TDN atau kecernaan nutrisi tinggi akan 
memudahkan ternak untuk memanfaatkan nutrisi yang 
terkandung didalam pakan. Sehingga ternak yang 
mengkonsumsi pakan dengan nilai kecernaan tinggi dengan 
jumlah yang sedikit dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa 
harus mengkonsumsi pakan dengan jumlah yang besar. Nilai 
kecernaan pakan berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi 
pakan. Semakin tinggi nilai kecernaa pakan, maka semakin 
rendah tingkat konsumsi pakan ternak. Ternak mengkonsumsi 
pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutujkan 
untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lebas dan Colin 
(1973); dan Spreadburi (1978) mendapatkan kesimpulan 
bahwa karena aktivitas fermentasi pada kelinci yang dilakukan 
oleh bakteri terjadi pada sekum dan usus besar, sehingga 
bakteri tersebut merupakan sumber protein bagi kelinci dan 
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bakteri dalam sekum dan usus besar tersebut tidak dapat 
memanfaatkan nitrogen bukan protein (urea) (Purnama, 2011). 
Dalam penelitian ini, bakteri yang digunakan untuk 
memfermentasi pakan adalah kultur bakteri Azotobacter yang 
merupakan bakteri yang dapat menambat nitrogen dan 
merupakan bakteri proteolitik. Fungsi kultur bakteri 
Azotobacter sebagai bakteri proteolitik adalah memecah 
protein dalam pakan menjadi protease sehingga dapat dengan 
mudah dimanfaatkan serta dicerna oleh keinci. Hasil penelitian 
Lebas dan Colin (1973) menyatakan hal yang demikian, maka 
hasil fermentasi oleh kultur bakteri Azotobacter dapat dicerna 
dan diserap oleh bakteri yang ada di dalam sekum dan usus 
besar kelinci. Karena bakteri Azotobacter merupakan sumber 
nitrogen dan protein. 

  
4.3 Pengaruh Pakan Fermentasi terhadap Pertambahan 

Bobot Badan Kelinci 
Pertambahan bobot badan (PBB) harian merupakan 

pengurangan bobot badan minggu ini dengan bobot badan dua 
minggu lalu dibagi jumlah hari. Pertambahan bobot badan 
harian merupakan salah satu kriteria yang dapat digunakan 
untuk mengevaluasi kualitas bahan pakan ternak (Anonimousa, 
2010).  

Data Pertambahan Bobot Badan (PBB) harian kelinci 
yang tidak diberi pakan fermentasi (P0) dan yang diberi pakan 
fermentasi dengan kultur bakteri Azotobachter (P1) dalam 
Lampiran 3 didapatkan hasil rataan PBB harian kelinci yang 
terdapat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Rataan Pertambahan Berat Badan (PBB) harian 
kelinci antar perlakuan 

Perlakuan Rataan Pertambahan Bobot Badan (PBB) 
Harian Kelinci (g/ekor/hari) 

P0  9,85±1,66a 
P1 11,16±1,96b 

Keterangan: Notasi superskrip yang berbeda munjukkan 
perbedaan pengaruh yang nyata (P≤0,05) 

 
Perlakuan pemberian pakan fermentasi memberikan 

pengaruh terhadap pertambahan bobot badan (PBB) harian 
kelinci. Kelinci yang diberi pakan fermentasi memiliki rataan 
PBB harian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rataan 
PBB harian kelinci yang tidak diberi pakan fermentasi (Tabel 
8). Hal ini dikarenakan rata-rata konsumsi pakan fermentasi 
pada kelinci P1 lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata 
konsumsi pakan kelinci pada P0. Karena pakan fermentasi 
yang digunakan memiliki nilai kecernaan nutrisi yang tinggi, 
sehingga kelinci dengan mudah dapat mencerna semua nutrisi 
yang terkadung didalamnya dan tidak membutuhkan pakan 
yang banyak untuk dapat meningkatkan bobot badan kelinci. 
Dari hasil analisa data PBB harian kelinci dengan uji t pada 
Lampiran 6 didapatkan hasil bahwa pemberian pakan 
fermentasi memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 
(P≤0,05) terhadap PBB harian kelinci. Pemberian pakan 
fermentasi memberikan pengaruh sebesar 2,10 terhadap PBB 
harian kelinci selama penelitian. Pertambahan bobot badan 
harian kelinci selama penelitian disajikan dalam Gambar 3. 
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Aritonang,dkk (2003) menyatakan bahwa adanya interaksi 
sinergis antar mikroba dalam saluran pencernaan diharapkan 
dapat membantu daya cerna, penyerapan protein dan energi. 
Ini berarti meningkatnya gizi yang diperlukan oleh tubuh 
ternak untuk pertambahan bobot hidup. Aritonang,dkk (2003) 
dalam penelitiannya memberikan Lactosacc (probiotik) yang 
terdiri atas bakteri Lactobacillus spp dan Bacillus spp 
sebanyak 0,1% ransum kelinci dengan protein 18,57% dan DE 
2600 kkal/kg nyata meningkatkan daya cerna serat kasar, 
bobot badan, konsumsi dan efisiensi ransum. Aritonang,dkk 
(2003) menyatakan bahwa probiotik merupakan kumpulan 
mikroorganisme hidup non patogen yang berperan dalam 
menjaga keseimbangan mikroorganisme non patogen dalam 
tubuh ternak dengan mencegah pertumbuhan mikroorganisme 
patogen. Pada ternak ruminansia dapat mencegah diare, 
meningkatkan metabolisme mikroba didalam rumen dan 
merangsang fermentai pakan pada ternak dewasa. 

 
4.4 Pengaruh Pakan Fermentasi terhadap Konversi 

Pakan Kelinci 
Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

konversi pakan yaitu kualitas pakan, galur atau keturunan dan 
manajemen pemberian pakan (Anggorodi, 1985). Nilai 
konversi pakan juga tergantung tingkat konsumsi pakan dan 
PBB. Nilai dari konversi pakan kelinci selama penelitian 
didapat sekitar 4-7  untuk kelinci yang diberi pakan fermentasi 
dan sekitar 3-5 untuk kelinci yang tidak diberi pakan 
fermentasi (Lampiran 4). Jika nilai konversi pakan yang 
ditunjukkan tinggi, maka efisiensi penggunaan pakan rendah. 
Sebaliknya jika nilai konversi pakan yang ditunjukkan rendah, 
maka efisiensi penggunaan pakan tinggi atau baik. Konversi 
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pakan rendah berarti kualitas pakan yang dikonsumsi lebih 
baik, sehingga dengan ternak kelinci mengkonsumsi pakan 
yang sedikit dapat meningkatkan pertambahan bobot badan 
(PBB) kelinci. Hal ini sesuai dengan pendapat Usman dan 
Susilowati (2006) bahwa pakan yang berkualitas akan 
digunakan seefisien mungkin oleh ternak menjadi produksi 
atau pertumbuhan maksimal sehingga konversi pakannya 
rendah. Konversi pakan merupakan salah satu tolak ukur untuk 
menilai tingkat efisiensi penggunaan pakan, dengan semakin 
rendah konversi pakan berarti penggunaan pakan lebih efisien. 
Dari data konversi pakan kelinci yang tidak diberi pakan 
fermentasi (P0) dan yang diberi pakan fermentasi dengan 
kultur bakteri Azotobachter (P1) dalam Lampiran 4 didapatkan 
hasil rataan konversi pakan yang terdapat pada Tabel 11. 

 
Tabel 11. Rataan konversi pakan kelinci antar perlakuan 

Perlakuan Rataan Konversi Pakan Kelinci 

P0 4,21±0,50a 
P1 6,34±1,11b 

Keterangan: Notasi superskrip yang berbeda munjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

 
Perlakuan pemberian pakan fermentasi memberikan 

pengaruh terhadap konversi pakan kelinci. Kelinci yang diberi 
pakan fermentasi memiliki rataan konversi pakan yang lebih 
rendah jika dibandingkan dengan rataan konversi pakan 
kelinci yang tidak diberi pakan fermentasi (Tabel 9). Dari hasil 
analisa data konversi pakan dengan uji t pada Lampiran 7 
didapatkan hasil bahwa pemberian pakan fermentasi 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P≤0,01) 
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terhadap konversi pakan kelinci. Pakan fermentasi 
memberikan pengaruh sebesar 7,1 terhadap konversi pakan 
kelinci selama penelitian. 

Nilai konversi pakan yang rendah menunjukkan 
bahwa efisiensi penggunaan pakan baik. Konversi pakan 
rendah berarti kualitas pakan yang dikonsumsi lebih baik, 
sehingga dengan ternak kelinci mengkonsumsi pakan yang 
sedikit dapat meningkatkan pertambahan bobot badan (PBB) 
kelinci. Nilai konversi pakan dipengaruhi oleh dua faktor 
utama, yaitu tingkat konsumsi pakan ternak dan pertambahan 
bobot badan harian ternak. Konversi penggunaan pakan 
merupakan perbandingan dari rataan pertambahan bobot badan 
dengan konsumsi bahan kering harian, konversi penggunaan 
pakan pada ransum yang mengandung protein tinggi, sangat 
berbeda jika dibandingkan dengan yang mengandung protein 
rendah. Hal ini sangat mendukung terhadap pertumbuhan yang 
mengutamakan protein sebagai kandungan bahan pakan 
dimana pada akhirnya memberikan dampak yang lebih baik 
pada ternak untuk meningkatkan pertambahan bobot badan 
yang diharapkan. Kandungan zat makanan yang buruk akan 
menyebabkan konversi pakan yang buruk (Anonimous, 
2009b). Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian, yang 
menunjukkan bahwa kandungan protein dalam pakan 
fermentasi lebih kecil dibandingkan dengan kandungan protein 
dalam pakan sebelum diferentasi, yaitu 16,64% protein hijauan 
dan 14,61% protein hijauan fermentasi.  

 
4.5 Pengaruh Pakan Fermentasi terhadap Kualitas Feses 

Kelinci 
Kandungan unsur-unsur didalam feses kelinci yang 

diberi pakan fermentasi dan pakan yang tidak difermentasi 
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yang dianalisa di Laboratorium Tanah Dinas Pertanian Kota 
Jombang dapat dilihat pada Tabel 12. Dari laboratorium 
didapatkan standar nilai unsur yang dikandung didalam feses 
kelinci, seperti yang tersaji pada Tabel 13. 

 
Tabel 12. Rataan nilai kandungan unsur hara feses kelinci 

antar perlakuan 

Perlaku-
an 

C-
Organik 

(%) 

C/N 
Rasio 

Kadar 
Air 
(%) 

pH 
Total 

N 
(%) 

Total 
P₂O₅ 
(%) 

Total 
K₂O 
(%) 

P0 59 28 22,8 7,7 2,12 3,15 1,83 
P1 53,67 22,73 17,99 7,80 2,46 2,05 2,49 

 
Tabel 13. Standar nilai kandungan unsur hara feses kelinci 

C-
Organik 

(%) 

C/N 
Rasio

Kadar 
Air (%) pH Total 

N (%) 
Total 

P₂O₅(%) 
Total 

K₂O(%) 

>12 15-25 15-25 4-8 <6 <6 <6 
Sumber: Laboratorium Tanah Dinas Pertanian Kota Jombang 

(2013) 
 

Kelinci yang diberi pakan fermentasi memiliki nilai 
unsur dan mineral yang dikandung lebih rendah dari feses 
kelinci yang tidak diberi pakan fermentasi (Tabel 12). Dari 
hasil analisa kualitas feses dengan uji t pada Lampiran 8 
didapatkan hasil bahwa pemberian pakan fermentasi tidak 
memberikan pengaruh (P≥0,05) terhadap kualitas feses 
kelinci. Nilai t hitung kualitas feses dalam penelitian ini 
sebesar 1,59. 

Nilai kandungan unsur dan mineral dalam feses 
kelinci yang tidak difermentasi lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan kelinci yang diberi pakan fermentasi. Hal ini 
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dikarenakan unsur dan mineral dalam feses kelinci yang dibri 
pakan fermentasi sudah terserap didalam tubuh kelinci dan 
telah dimanfaatkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan 
perkembangan, sehingga yang dikeluarkan dari dalam tubuh 
kelinci hanya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa pakan 
fermentasi meningkatkan kecernaan kelinci untuk mencerna 
dan menyerap unsur maupun mineral yang dikandung dalam 
pakan dengan baik. 

Nilai unsur-unsur yang terkandung didalam feses 
kelinci yang diberi pakan fermentasi lebih tinggi dibandingkan 
dengan nilai unsur feses kelinci yang tidak diberi pakan 
fermentasi. Unsur-unsur penting yang terkandung didalam 
feses kelinci dan dibutuhkan oleh tanaman yaitu: 
a. C-Organik 

C-organik merupakan salah satu unsur hara yang 
dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga keberadaan unsur hara 
sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk proses 
metabolismenya. Hal yang sama juga disampaikan oleh 
Afifudin (2011) yaitu dengan menggunakan unsur hara, 
tanaman dapat memenuhi siklus hidupnya. Fungsi hara 
tanaman tidak bisa digantikan oleh unsur lain dan apabila 
tidak terdapat suatu hara tanaman, maka kegiatan 
metabolisme akan terganggu atau berhenti sama sekali. 

Menurut Sutanto (2002), kadar C-organik (karbon-
organik) dalam feses yang baik untuk dijadikan bahan 
pembuatan pupuk adalah minimum sebesar 27% dan 
maksimum sebesar 58%. Kadar C dalam feses kelinci yang 
diberi pakan fermentasi, hasilnya lebih rendah 
dibandingkan dengan nilai C feses kelinci yang diberi 
pakan tanpa fermentasi. Kadar C (karbon) ideal kompos 
adalah 9,80%. Fungsi karbon sangat penting yaitu sebagai 
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pembangun bahan organik, karena sebagian besar bahan 
kering tanaman terdiri dari bahan organik. Selain itu 
karbon juga diperlukan oleh mikroorganisme sebagai 
sumber energi. Kadar C yang rendah pada feses P1 jika 
dibandingkan dengan kadar C feses P0 lebih baik, karena 
kadar C ideal untuk kompos adalah sebesar 9,8%. 

 
b. N (nitrogen) 

Kandungan nitrogen (N) dalam feses P1 lebih besar 
dibandingkan dengan total nilai N dalam feses P0, yaitu 
2,46% nilai N feses kelinci P1 dan 2,12% nilai N feses 
kelinci P0. Unsur N merupakan unsur hara yang sangat 
dibutuhkan oleh tanaman. Hal ini terbukti dari cara 
penyerapan N oleh tanaman dengan dua cara yaitu 
penyerapan N dari udara dan penyerapan N dari tanah. 
Penyerapan Nitrogen (N) melalui stomata tanaman 
(Afifudin, 2011). Penyerapan Nitrogen didalam tanah 
dilakukan oleh akar tanaman dan bakteri bintil akar yang 
dapat menyerap N2 bebas didalam tanah. Bahan organik 
yang baik yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan 
kompos harus sudah memiliki N yang dibutuhkan oleh 
tanaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Afifudin 
(2011) yaitu kompos dengan sifat kimia yang baik adalah 
kompos yang telah mampu menyediakaan unsur hara bagi 
tanah dan tanaman yang ada diatasnya atau kompos yang 
telah memiliki kandungan unsur hara dari bahan 
organiknya. Murbandono (1995) menambahkan bahwa 
kompos yang memiliki kandungan unsur hara yang baik, 
berarti memiliki kandungan unsur hara yang segera tersedia 
untuk tanaman, sehingga kompos tersebut memiliki 
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pengaruh terhadap tanaman seperti terhadap produksi 
tanaman tersebut. 

Sutedjo (2008) menyatakan bahwa fungsi nitrogen 
pada tanaman adalah sebagai bagian dari sel hidup dan 
bagian utama dari semua protein, enzim dan proses 
metabolik yang disertakan pada sintesa dan perpindahan 
energi, membantu tanaman mempercepat pertumbuhannya, 
untuk meningkatkan produksi bibit dan buah serta 
memperbaiki kualitas daun dan akar, untuk membentuk 
protein, lemak dan berbagai persenyawaan organik, dan 
untuk meningkatkan perkembangbiakan mikroorganisme 
yang ada didalam tanah.  

Kandungan N didalam feses P1 2,46% lebih besar 
dibandingkan dengan kandungan N feses P0 2,12% lebih 
baik dibandingkan dengan kandungan N yang rendah. 
Kandungan nitrogen yang rendah pada bahan yang dibuat 
kompos dapat menghambat besarnya laju perombakan, 
untuk itu sebagian besar bahan pembuat kompos 
menambah sejumlah pupuk nitrogen. Jadi nitrogen yang 
dihasilkan oleh pupuk kompos tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan bagi tanaman tingkat tinggi 
(Afifudin, 2011). 

 
c. C/N Rasio 

Analisis C/N Rasio feses kelinci ini bertujuan untuk 
membandingkan kualitas feses yang dihasilkan antar 
perlakuan. Pada perlakuan P0 didapatkan C/N Rasio 
sebesar 28 dan perlakuan P1 didapatkan nilai C/N Rasio 
sebesar 22,73. Nilai C/N Rasio pada feses P1 lebih kecil 
dari nilai C/N Rasio feses P0. Semakin kecil nilai C/N 
Rasio feses kelinci akan semakin baik kualitasnya dan 
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semakin baik pula untuk pembuatan kompos dan juga nilai 
C/N rasio yang kecil, dapat dengan mudah dimanfaatkan 
oleh tanaman secara optimal. Afifudin (2011) menyatakan 
bahwa pembuatan kompos adalah menguraikan bahan-
bahan organik menjadi bahan-bahan yang mempunyai 
perbandingan  C/N rasio yang rendah sebelum digunakan 
sebagai pupuk organik untuk tanaman. C/N Rasio dari 
bahan organik merupakan faktor yang sangat penting 
dalam proses pengomposan tersebut. 

Mikroorganisme membutuhkan karbon untuk 
pertumbuhan dan nitrogen untuk sintesis protein. Jika 
bahan organik miskin akan nitrogen atau C/N Rasio terlalu 
tinggi maka aktivitas mikroorganisme dalam 
mendegradasikan bahan organik akan menurun, sehingga 
pengomposan akan berjalan lambat (Afifudin, 2011). 
Semakin rendah nilai C/N Rasio bahan yaitu <25-26, waktu 
yang dibutuhkan untuk pengomposan semakin singkat 
(Indriani, 1999). Hal ini sesuai dengan nilai C/N rasio feses 
kelinci hasil penelitian yang menunjukkan hasil sebesar 
22,73 untuk C/N rasio feses kelinci yang diberi pakan 
fermentasi. Nilai C/N rasio yang tinggi pada bahan organik 
dapat dikurangi dengan menambahkan bahan-bahan yang 
merupakan sumber nitrogen seperti sisa tanaman 
leguminosa, gulma air, limbah rumah tangga, daun 
tanaman leguminosa dan limbah kotoran. 

 
d. Mineral  P2O5 

Fungsi unsur fosfor (P) adalah untuk membentuk 
protein dan mineral yang tinggi bagi tanaman, bertugas 
mengedarkan energi keseluruh bagian tanaman, untuk 
merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar, untuk 
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mempercepat pemasakan biji dan buah (Andrean, 2012). 
Dengan adanya fungsi tersebut maka unsur P dalam tanah 
sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk proses metabolisme 
dalam tubuh tanaman. Sehingga unsur P harus terpenuhi. 
Pemenuhan kebutuhan akan unsur P diperoleh dari 
pemberian pupuk, baik pupuk kandang maupun pupuk 
NPK. 

Fosfor memiliki peranan penting dalam pertumbuhan 
tanaman karena tidak semua fosfor dalam tanah tersedia 
untuk tanaman. Dalam hal ini unsur fosfor sangat 
bergantung pada sifat dan ciri tanah serta pengelolaan tanah 
itu sendiri oleh manusia. Disamping itu pertambahan fosfor 
kedalam tanah tidak terjadi dengan pengikatan biokimia 
seperti halnya nitrogen, tetapi hanya bersumber dari deposit 
batuan dan mineral yang mengandung fosfor di dalam 
tanah. Oleh karena itu kadar fosfor tanah juga ditentukan 
oleh banyak atau sedikitnya cadangan mineral yang 
mengandung fosfor dan tingkat pelapukannya. Fosfor yang 
dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan yang 
optimum yaitu berkisar 0.3-0.5% dari berat kering tanaman 
(Yuwono, Ichwan, dan Saptomo, 2013). 

Kekurangan unsur fosfor dalam tanah dapat 
disebakan oleh jumlah P yang sedikit, sebagian besar 
terdapat dalam bentuk yang tidak dapat diambil oleh 
tanaman, dan terjadi pengikatan (fiksasi) oleh Al pada 
tanah masam atau oleh Ca pada tanah alkalis. Kekurangan 
unsur fosfor bagi tanaman yaitu memunculkan gejala 
berupa pertumbuhan tanaman kerdil (pembelahan sel 
terhambat), daun berwarna unggu atau coklat mulai dari 
ujung daun dan pembentukan buah tidak sempurna. Tanah 
yang kekurangan fosfor akan berdampak pada tanaman. 
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Kandungan P2O5 dalam feses kelinci P0 (yang tidak 
diberi pakan fermentasi) yaitu 3,15% lebih banyak 
dibandingkan dengan kandungan P2O5 dalam feses kelinci 
P1 (yang diberi pakan fermentasi) yaitu sebesar 2,05%. 
Kandungan fosfor (P) dalam P2O5 feses P0 dan P1 sudah 
memenuhi standar dari Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) 
No.  19-7030-2004 yaitu disajikan dalam Tabel 14. 

 
Tabel 14. Standar Nasional Indonesia No. 19-7030-2004 

kandungan kompos organik 
Parameter Satuan Minimum Maksimum 
C-Organik % 9,80 32 
Nitrogen  % 0,40 - 
C/N Rasio - 10 20 
P2O5 % 0,10 - 
K2O % 0,20 - 
pH - 6,80 7,89 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 19-7030-2004 
 

Data kandungan P2O5 pada Tabel 14 menunjukkan 
bahwa minimal kandungan P2O5 dalam kompos sebesar 
0,10%, dan kandungan mineral P2O5 pada feses P1 sebesar 
2,05. Kandungan P2O5 feses P1 sudah memenuhi standar 
untuk kandungan P2O5 dalam kompos organik yang baik, 
sehingga feses P1 bisa langsung digunakan sebagai pupuk 
tanpa ada proses fermentasi terhadap feses. 

Rendahnya kandungan fosfor (P2O5) dalam feses P1 
dibandingkan dengan P0 dikarenakan pH feses kelinci P1 
lebih tinggi (7,80) dibandingkan dengan pH feses kelinci P0 
(7,70). Rendahnya pH akan menyebabkan unsur P 
meningkat. Selain itu, kandungan P2O5 dalam feses P1 
menurun dikarenakan adanya aktivitas mikroba yang ada 
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didalam tubuh kelinci yang menggunakan fosfor dalam 
P2O5 dan merubahnya menjadi protoplasma dari bakteri 
tersebut. Hal ini dikatakan oleh Hidayati, Erlin dan Marlina 
(2008) yang menyatakan bahwa unsur P sangat diperlukan 
oleh mikroorganisme untuk membangun selnya, seperti 
pembentukan protoplasma dan inti sel. Perombakan bahan  
organik dan proses asimilasi fosfor tersebut terjadi karena 
adanya enzim fosfatase yang dihasilkan oleh sebagian 
mikroorganisme. 

e. Mineral K2O 
Kalium (K) merupakan salah satu unsur hara esensial 

makro yang  sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman 
rumput pakan. Unsur hara K tersebut diserap tanaman 
dalam jumlah yang lebih besar daripada unsur hara  
lainnya, yaitu tanaman mampu menyerap 20-40% dari K 
yang diberikan (Anwar, 2008). Fungsi K di dalam tanaman 
antara lain sebagai aktivator enzim, pengatur tekanan 
osmotik, translokasi assimilat, sintesis protein dan 
karbohidrat, perkembangan sel pergerakan stomata serta 
transpor dalam floem (Anwar, 2008). Unsur Kalium (K) 
yang dibutuhkan oleh tanah adalah dalam bentuk mineral 
K2O. Mineral ini diperoleh dari pemberian pupuk yang 
mengandung unsur K, karena kalium lebih banyak diserap 
oleh akar tumbuhan. 

Kandungan K2O dalam feses kelinci P0 (yang tidak 
diberi pakan fermentasi) yaitu 1,83% lebih sedikit 
dibandingkan dengan kandungan K2O dalam feses kelinci 
P1 (yang diberi pakan fermentasi) yaitu sebesar 2,49%. 
Kandungan Kalium (K) dalam K2O feses P0 dan P1 tersebut 
sudah memenuhi standar dari Standar  Nasional  Indonesia  
(SNI) No. 19-7030-2004 (Tabel 14). Menurut SNI No. 19-
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7030-2004 standar kandungan K2O adalah >0,20%, dan 
kandungan feses P0 dan P1 adalah 1,83% dan 2,49%. 

Kandungan K2O feses kelinci P1 sudah memenuhi 
standar untuk kandungan K2O dalam kompos organik yang 
baik, sehingga feses kelinci P1 bisa langsung digunakan 
sebagai pupuk tanpa ada proses fermentasi terhadap feses. 
Sumarni, Rosliani, Basuki dan Hilman (2012) menyatakan 
bahwa hasil terbaik dalam pertumbuhan tanaman 
(tumbuhan bawang) adalah pemberian unsur K dengan  
jumlah yang lebih banyak jika pada tanah dengan 
kandungan K-tanah rendah sampai sedang, sedangkan 
untuk tanah dengan K-tanah tinggi, pemberian unsur K 
tidak terlalu banyak. Sehingga dari penelitian yang telah 
dilakukan didapatkan hasil yang sesuai, yaitu kandungan 
K2O dalam feses kelinci P1 lebih tinggi dibandingkan 
dengan feses kelinci P0. 

Kalium tidak terdapat dalam protein, protoplasma 
dan sellulosa, kalium bukan unsur/elemen langsung dalam 
pembentukan bahan organik, kalium hanya berperan dalam 
membantu pembentukan protein dan karbohidrat (Hidayati, 
Harlia dan Marlina, 2008). Hidayati, dkk (2008) 
menyatakan kalium digunakan oleh mikroorganisme dalam 
bahan substrat sebagai katalisator, aktivitas mikroba sangat 
berpengaruh terhadap peningkatan kandungan kalium. 
Kalium diikat dan disimpan dalam sel oleh bakteri dan 
jamur, jika didekomposisi kembali kalium akan menjadi 
tersedia kembali. 

Pupuk yang mengandung K2O merupakan hasil 
inovasi teknologi modern yang memadukan fungsi 
biokimia dari berbagai senyawa, mengandung unsur hara 
makro serta dapat digunakan pada semua jenis tanaman, 
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baik tanaman perkebunan, pangan dan kehutanan. Pupuk 
yang mengandung K2O ditaburkan pada tanah, kandungan 
kaliumnya akan diserap dengan mudah oleh tanaman. 
Pupuk yang disemprotkan ke batang dan buah, mampu 
memperbaiki kerusakan sel-sel sehingga nutrisi dari akar 
ke daun dan makanan yang diproduksi di daun akan lancar 
didistribusikan ke seluruh bagian tanaman sehingga 
produksi akan meningkat (Hardjowigeno, 2003 disitir oleh 
Munawar, 2010). 

Beberapa unsur yang terkandung didalam feses, yang 
merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman adalah 
unsur Karbon (C), Nitrogen (N), Phosphor (P) tersedia dalam 
mineral P2O5, dan unsur Kalium (K) yang tersedia dalam 
mineral K2O. Beberapa nilai unsur maupun mineral feses 
kelinci P1 lebih sedikit dibandingkan dengan feses kelinci P0. 
Hal ini dikarenakan unsur maupun mineral-mineral tersebut 
digunakan oleh bakteri yang ada di dalam pencernaan kelinci 
karena jumlahnya bertambah yang diakibatkan oleh pemberian 
pakan fermentasi dengan kultur bakteri Azotobacter. Karena 
dekomposer yang digunakan terdiri dari beberapa bakteri 
pencerna. 

Kandungan unsur dan mineral dalam feses P1 sudah 
memenuhi standar pupuk kompos organik menurut SNI No. 
19-7030-2004, sehingga feses P1 langsung bisa digunakan 
sebagai pupuk kompos organik tanpa dilakukan proses 
fermentasi lagi dengan bantuan dekomposer. Hal ini lebih 
efisien, sehingga diharapkan dapat yang memanfaatkan dan 
menggunakannya.  
 


