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Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai 
dari tanggal 01 April dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2013 
di Jl. Mayjend Panjaitan No. 114 RT/RW 018/006, Kelurahan 
Tamansari-Kecamatan Bondowoso-Kota Bondowoso, Jawa 
Timur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penampilan produksi kelinci dan kualitas feses kelinci yang 
pakannya diberi bakteri Azotobacter dari tanaman alfalfa. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai informasi 
tentang pemberian pakan fermentasi terhadap kelinci. Materi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelinci sebanyak 
36 ekor kelinci lepas sapih keturunan New Zealand White 
(NZW) dengan bobot badan awal ±500-600 gram/ekor, 
kandang battery, peralatan kandang, vitamin dan desinfektan. 
Metode percobaan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari kontrol (P0) yaitu kelinci tidak diberi pakan fermentasi 
dan Perlakuan (P1) yaitu kelinci diberi pakan fermentasi dan 
terdiri dari 18 kali ulangan. Analisa data yang digunakan 
adalah uji t (t-test). Variabel yang diukur dalam penelitian ini 
adalah performa produksi kelinci yaitu konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan harian kelinci dan konversi pakan 
kelinci serta feses kelinci. 

Hasil Rata-rata konsumsi pakan kelinci P0 adalah 
72,02±2,13 g, sedangkan rata-rata konsumsi pakan kelinci P1 
yaitu 104,73±1,92 g. Rata-rata PBB harian kelinci P0 adalah 
9,85±1,66 g dan rata-rata PBB harian kelinci P1 adalah 
11,16±1,96 g. Sedangkan rata-rata konversi pakan kelinci P0 
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adalah 4,21±0,50 dan rata-rata konversi pakan kelinci P1 
adalah 6,34±1,11. Analisa data menggunakan uji t sehingga 
mendapatkan hasil yaitu pakan fermentasi yang diberikan pada 
kelinci memberikan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 
terhadap tingkat konsumsi dan konversi kelinci, dan 
memberikan pengaruh yang nyata (P≤0,05) terhadap 
pertambahan bobot badan harian kelinci. Pemberian pakan 
fermentasi tidak memberikan pengaruh yang nyata (P≥0,05) 
terhadap kualitas feses kelinci. 

Kesimpulan penelitian bahwa penampilan produksi 
yaitu konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi 
pakan kelinci dipengaruhi pakan fermentasi dengan 
menggunakan kultur bakteri Azotobacter dan feses kelinci 
dapat langsung digunakan sebagai pupuk kompos atau organik 
karena sudah memenuhi standar yang baik sebagai pupuk. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, agar 
mendapatkan produksi yang baik kelinci sebaiknya diberi 
pakan fermentasi, perlu adanya penelitian lanjutan yang 
berkaitan dengan level penambahan kultur bakteri Azotobacter 
kedalam pakan kelinci untuk mengetahui efisiensi produksi, 
dan imbangan pemberian pakan hijauan dan pakan konsentrat 
yang telah di fermentasi. 
 


