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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Kandungan Nutrisi Pakan 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium tanpa 

fermetasi dan terhadap pakan yang difermentasi dengan 

bakteri azotobachter diperoleh hasil analisis kandungan nutrisi 

yang disajikan  pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Pakan yang digunakan dalam 

penelitian 

Kandungan 
Tanpa Fermentasi Fermentasi 

Hijauan Konsentrat Hijauan Konsentrat 

BK (%) 24,10 93,01 49,82 77,88 

PK (%) 16,64 19,10 14,61 20,32 

SK (%) 31,72 4,98 12,28 4,73 

Abu (%) 14,00 8,96 10,05 9,06 

Lemak  (%) 2,46 5,41 11,68 4,52 

BETN 35,19 61,55 51,39 61,36 

TDN 56,00 87,54 75,21 65,42 

Energi 

(Kkal/kg) 
4122,64 4325,47 4604,30 4291,68 

Sumber: Laboratorium Loka Penelitian Sapi Potong Grati-

Pasuruan, Jawa Timur (2013) 
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Tabel 1 memperlihatkan bahwa secara umum terjadi 

peningkatan terhadap bahan kering, Hal ini disebabkan karena 

pada proses fermentasi bakteri azotobachter yang digunakan 

mengalami pertumbuhan populasi yang pada gilirannya 

dengan meningkatnya populasi bakteri tersebut sehingga akan 

mengakibatkan kehilangan sejumlah air yang terikat dalam 

pakan sehingga akan berakibat terhadap peningkatan bahan 

kering substrat. Berkurangnya air yang terikat dalam pakan ini 

disebabkan air tersebut digunakan bakteri azotobachter untuk 

kebutuhan hidupnya selama fase pertumbuhan dan 

perkembangan sehingga pada fase tersebut akan terjadi proses 

epavorasi yang menyebabkan air pada substrat hilang. 

Penguapan air pada waktu proses pengolahan dan pengeringan 

dapat juga dijadikan indikator terhadap peningkatan bahan 

kering. Selain itu peningkatan bahan kering juga dipengaruhi 

pada proses penggilingan produk menjadi tepung dimana pada 

saat proses tersebut berlaku, maka akan berakibat terhadap 

luas permuakan bahan atau produk akan meregang sehingga 

akan memungkinkan pengeluaran sejumlah air yang terikat 

dalam bahan pakan (Winarno, Fardiaz, dan Fardiaz, 1980). 

Hasil analisis menunjukkan perlakuan fermentasi 

menyebabkan terjadinya penurunan serat kasar serta 

peningkatan berat kering dan protein kasar. Penurunan kadar 

serat kasar pada perlakuan ini disebabkan karena enzim yang 
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dihasilkan oleh bakteri azotobachter mampu memecah 

selulosa selama proses fermentasi menjadi glukosa. Enzim 

selulosa merupakan enzim komplek yang bekerja secara 

bertahap atau bersamaan untuk memecah selulosa menjadi 

glukosa. Selanjutnya glukosa yang dihasilkan dari subtrat akan 

dipergunakan sebagai sumber karbon dan energi. Selain itu 

semakin lama waktu pemeraman meyebabkan terjadinya 

perombakan aktifitas bakteri yang dapat merenggangkan 

ikatan ligno-selulosa dan ikatan lignohemiselulosa semakin 

lama sehingga sebagian komponen serat dapat larut. Hal ini 

sesuai pernyataan Widayati dan Widalestari (1996) yang 

menyatakan bahwa dalam proses fermentasi, mikroba dapat 

memecah komponen yang kompleks menjadi zat-zat yang 

lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh ternak, serta 

dapat memecah selulosa dan hemiselulosa menjadi gula 

sederhana dan turunannya yang mudah dicerna. 

Kandungan protein kasar yang meningkat disebabkan 

oleh adanya peningkatan jumlah biomasa mikroba. Hal ini 

sesuai dengan (Hau, Nenobais, Nulik, Athan, dan Katipana 

2005) peningkatan nilai protein berdampak positif terhadap 

produksi protein mikroba, Mikroba proteolitik yang terdapat 

dalam alfaafa adalah bakteri azotobachter. Menurut 

Anggorodi (1994) mikroba ini mampu menghasilkan enzim 

protease yang akan merombak protein. Perombakan protein 
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diubah menjadi polipeptida, selanjutnya menjadi peptida 

sederhana, kemudian peptida ini akan dirombak menjadi 

asam-asam amino. Asam-asam amino ini yang akan 

dimanfaatkan oleh mikroba untuk memperbanyak diri. Jumlah 

koloni mikroba yang merupakan sumber protein tunggal 

menjadi meningkat selama proses fermentasi. Proses tersebut 

secara tidak langsung dapat meningkatkan kandungan protein 

kasar (Wuryantoro, 2000). 

Proses fermentasi merupakan  proses pemecahan 

bahan-bahan organik oleh mikroorganisme yang terdapat 

dalam mikrobachter alfaafa sehingga diperoleh bahan-bahan 

organik yang diinginkan. Mikroorganisme ini sangat berperan 

dalam proses fermentasi karena memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan enzim dalam jumlah besar, biasanya 

mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi yaitu 

dari golongan bakteri, khamir, dan cendawan, mikroorganisme 

tersebut memiliki sel tunggal dan mempunyai kapasitas 

fungsional pertumbuhan, reproduksi, pencernaan, asimilasi, 

dan memperbaiki isi dalam sel dimana bagi kehidupan tingkat 

tinggi sudah didistribusikan ke jaringan-jaringan, oleh karena 

itu dapat diantisipasi bahwa sel tunggal merupakan wujud 

kehidupan yanglengkap seperti khamir yang memiliki 

produktivitas enzim dan kapasitas fermentatif yang tinggi 

dibandingkan dengan mahluk hidup yang lainnya. 
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Pada proses fermentasi peristiwa yang terjadi adalah 

suatu rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh energi-energi 

metabolit yang khas berada dalam sistem biologis hidup. 

Perubahan kimia oleh aktivitas enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme tersebut meliputi perubahan molekul-molekul 

kompleks atau senyawa-senyawa organik seperti protein, 

karbohidrat dan lemak menjadi molekul sederhana dan mudah 

dicerna (Setiyatwan, 2001). 

 

4.2. Berat karkas 

Karkas merupakan bagian yang memiliki nilai 

komersial dari ternak pedaging, sehingga harganya akan 

sangat ditentukan oleh nilai karkas yang dihasilkan. Sifat 

karkas yang disukai oleh konsumen yaitu karkas yang 

memiliki proporsi lemak optimum, proporsi daging 

maksimum, dan proporsi tulang yang minimum. Tabel 3 

menyajikan rataan berat karkas pada kelinci yang diberi pakan 

tanpa fermentasi dan pakan fermentasi. 

 

Tabel 2. Rataan Berat Karkas Kelinci selama Penelitian 

Parameter 
Perlakuan 

Standart 
P0 P1 

Berat karkas 

(gram) 
478,59±71,35 533,06±70,55 1100-1180 
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Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 3 diperoleh 

hasil rataan bobot karkas pada kelinci keturuan New Zealand 

yang disajikan pada Tabel 2. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rataan berat karkas kelinci  keturunan New Zealand 

dengan pemberian pakan tanpa fermetasi adalah 478,59±71,35 

gram sedang berat karkas dengan, pakan fermentasi bakteri 

azotobachter sebesar 533,06±70,55 gram. Hasil analisis uji t 

menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) antara 

bobot karkas bobot kelinci yang diberi pakan tanpa fermentasi 

dengan diberi pakan fermentasi bakteri azotobachter. Bobot 

karkas menjadi salah satu hal yang menarik dalam 

karakteristik karkas. Hal ini karena terkait nilai ekonomis yaitu 

jumlah karkas yang dihasilkan menentukan harga dari karkas 

tersebut. Bobot karkas merupakan salah satu peubah yang 

penting dalam evaluasi karkas (Priyanto et al., 1993). 

Menurut Kartadisastra (1997), Besarnya bobot karkas 

tergantung pada besar kecilnya tubuh kelinci, penanganan 

kelinci, jenis kelinci, sistem pemeliharaan, kualitas bibit, 

macam dan kualitas pakan, serta kesehatan ternak. Berat 

karkas yang baik berkisar antara 40 sampai 52% dari berat 

badan hidupnya. 

Tingginya berat karkas pada kelinci yang diberi pakan 

fermentasi bakteri azotobachter karena pakan hasil fermentasi 

memiliki daya cerna yang tinggi sehingga meningkatkan bobot 
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badan akhir sehingga mempengaruhi berat karkas. 

Peningkatan bobot badan ini disebabkan karena kandungan 

mikroba yang ditambahkan pada pakan dapat meningkatkan 

kandungan nutrisi pakan. Aktifitas mikroba dalam proses 

fermentasi mengarah pada karbohidrat kemudian protein dan 

lemak. Peningkatan kandungan protein pada perlakuan 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktifitas bakteri 

proteolitik dalam mengikat N. Matthewman (1994) 

menyatakan bahwa nitrogen adalah bahan dasar untuk sintesis 

protein bakteri. Bakteri yang tumbuh dapat digunakan untuk 

membantu mengoptimalkan pakan yang digunakan untuk 

ternak sehingga dapat meningkatkan berat badan pada ternak 

sehingga mempenagruhi berat karkas. 

Rata-rata berat karkas (tidak termasuk ginjal. lemak. 

dan jerohan) sangat tergantung dari jenis bangsa kelinci dan 

pemberian pakan. Rata-rata karkas depan pada umur muda 

lebih rendah daripada karkas umur dewasa. ini dikarenakan 

pada umur muda tidak banyak mengandung lemak. Perbedaan 

tersebut dapat disebabkan oleh faktor pakan dimana pemberian 

pakan berkualitas dan berenergi tinggi dapat meningkatkan 

pertumbuhan berat karkas lebih cepat dan berlemak dibanding 

ternak dengan kualitas rendah (Soeparno, 2005). Pada umur 

dewasa berat badan lebih besar daripada umur muda. Ternak 
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dengan berat badan lebih tinggi. proposi lemak pada tubuh 

terjadi peningkatan.  

Peningkatan sedikit ukuran tubuh dapat menyebabkan 

peningkatan secara proposional dari bobot tubuh suatu ternak.  

Hasil penghitungan persentase karkas sejalan dengan hasil 

pengukuran terhadap pengukuran bobot potong (bobot hidup) 

dan bobot karkas karena persentase karkas merupakan 

perbandingan antara bobot karkas dengan bobot hidup saat 

dipotong (dikurangi isi saluran pencernaan dan urine) dikali 

dengan 100%. 

Peningkatan berat karkas ini dipengaruhi oleh 

konsumsi pakan. Pakan fermentasi mengandung energi yang 

dapat dimanfaatkan lebih tinggi dibanding dengan pakan tanpa 

fermentasi. Hal ini dilihat dari konsumsi pakan fermentasi 

yang relatif lebih sedikit dibanding dengan pakan tanpa 

fermentasi karena kelinci  akan berhenti mengkonsumsi pakan 

apabila kebutuhan energinya sudah terpenuhi. Rataan 

konsumsi pakan kelinci dengan perlakuan tanpa fermentasi 

(P0) sebesar 186,08±9,00 gram/ekor sedangkan dengan 

perlakuan pakan fermentasi (P1) sebesar 165,22±3,91 

gram/ekor. Penurunan konsumsi pakan ini disebabkan karena 

proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan gizi pakan 

sehingga menyebabkan zat nutrisi yang dicerna oleh ternak 

meningkat sehingga menurunkan konsumsi pakan. 
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Penambahan mikroba alfaafa pada pembuatan pakan 

fermentasi ini dapat  meningkatkan daya cerna. Hau et al., 

(2005) menyatakan bahwa pemberian probiotik pada 

perlakuan secara khusus dapat meningkatkan kecernaan serat. 

sehingga dapat menurunkan kadar nutrisi serat kasar. Tinggi 

rendahnya kecernaan zat-zat makanan pada kelinci  

bergantung pada kualitas protein ransum melainkan pada 

kandungan serat kasar dan aktifitas mikroorganisme terutama 

bakteri selulolitik. Aktifitas mikroba selulolitik tersebut 

dengan cara mengeluarkan enzim selulase yang berfungsi 

untuk menghancurkan adanya ikatan lignoselulosa yang telah 

didegradasi. Proses tersebut mengakibatkan sumber N dalam 

bahan pakan berupa serat terlepas dari ikatan. sehingga dapat 

dicerna secara maksimal  

Rata-rata konsumsi bahan kering pada penelitian ini 

lebih tinggi pada perlakuan P1 yaitu sebesar 104,37+1,91 

gr/ekor/hari dibandingkan perlakuan P0 sebesar 72,02+2,13 

gr/ekor/hari. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan P1 tingkat 

palatabilitas pakan lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan P0. Pakan fermentasi mengandung energi yang 

dapat dimanfaatkan lebih tinggi dibanding dengan pakan tanpa 

fermentasi. Hal ini dilihat dari konsumsi pakan fermentasi 

yang relatif lebih sedikit dibanding dengan pakan tanpa 

fermentasi. karena kelinci  akan berhenti mengkonsumsi pakan 
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apabila kebutuhan energinya sudah terpenuhi. Suharto dan 

Rosanto (1993) menyatakan bahwa pada sapi. salah satu 

kegunaan dari probiotik dalam pakan adalah sebagai zat 

pengurai selulosa. lemak. lignin. dan protein sehingga dapat 

meningkatkan daya cerna nutrisi ternak. Hal ini dimungkinkan 

pada kandungan serat yang lebih rendah peranan bakteri 

pemecah serat (fibrolitik) lebih optimal sehingga daya cerna 

ternak terhadap pakan menjadi lebih baik. Menurut Fiberty 

(2002) konsumsi  pakan erat hubungannya dengan bobot 

badan ternak, jika bobot badan ternak lebih besar maka 

konsumsi pakannya lebih meningkat. 

Meningkatnya berat karkas ini dipengaruhi oleh 

peningkatan berat badan pada kelinci yang diberi pakan 

fermentasi. Tingginya PBB pada perlakuan P1 dapat 

disebabkan oleh jumlah konsumsi nutrien pakan terutama 

protein melebihi kebutuhan nutrien untuk hidup pokok. 

dimana kelebihan nutrien ini digunakan untuk produksi atau 

pertumbuhan. Dengan konsumsi nutrien cukup berlebih walau 

kecernaan relatif sama antar perlakuan maka ketersediaan 

bahan metabolit tubuh pada perlakuan P1 lebih besar sehingga 

dapat meningkatkan PBB kelinci. Hal ini sesuai pendapat 

Anggorodi (1985) bahwa produk metabolisme makanan 

digunakan untuk hidup hidup dan kelebihannya untuk 

produksi atau pertumbuhan ternak. Menurut Prawirakusuma 
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(l994) pemberian nutrien pakan terutama protein kasar sudah 

diatas kebutuhan hidup pokok maka dapat meningkatkan 

produktifitas ternak. sedang pemberian protein berlebihan 

tidak ekonomis karena harga protein mahal.  

Daya cerna bahan kering pakan erat kaitannya dengan 

konsumsi pakan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap 

pertambahan berat badan yang kaitannya kan berpengaruh 

terhadap berat karkas kelinci. Denagn meningkatnya daya 

cerna suatu bahan pakan menyebabkan meningkatnya zat-zat 

makanan yang dibutuhkan oleh keiinci. Menurut De Blass, 

Torre, Fraga, Perez, and Galvez (1977) menyatakan 

pertumbuhan keinci dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas 

pakan yang dikonsumsi.  

 

4.3 Persentase karkas 

 

Tabel 3. Rataan persentase Karkas Kelinci Selama 

Penelitian 

Parameter 
Perlakuan 

Standart 
P0 P1 

Persentase 

karkas (%) 
44,19±0,93 44,89±0,99 50 - 59 
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Berdasarkan hasil penelitian pada Lampiran 4 diperoleh 

hasil rataan persentase karkas pada kelinci keturunan New 

Zealand yang disajikan pada Tabel 3. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlakuan meberikan pengaruh yang 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap persentase karkas. Hasil 

rataan persentase karkas kelinci dengan yang diberi pakan 

tanpa fermentasi (P0) adalah 44,19±0,93%. sedangkan pada 

kelinci yang diberi pakan fermentasi Bakteri azotobachter (P1) 

sebesar  44,89±0,99%. 

Perbedaan persentase karkas ini disebabkan karena 

perbedaan bobot badan kelinci yang dipotong. Pada kelinci 

yang diberi pakan fermentasi memiliki bobot badan lebih 

tinggi daripada kelinci yang diberi pakan tanpa fermentasi. 

Bobot badan mempengaruhi persentase karkas yang 

dihasilkan. Rataan persentase karkas menunjukkan bahwa 

semakin tinggi berat badan maka pesentase karkasnya semakin 

tinggi pula. Persentase karkas erat hubungannya dengan bobot 

potong kelinci. Semakin tinggi bobot potong. maka persentase 

karkas daging kelincinya juga semakin tinggi. Suroso (2003) 

menyatakan bahwa meningkatnya bobot potong diikuti dengan 

meningkatnya bobot karkas dengan tingkat keeratan 98.5%. 

Soeparno(1994), menyatakan bahwa faktor yang 

menentukan persentase karkas adalah umur, berat badan, 

perlemakan, dan isi saluran pencernaan. Rao, Wunki, Jhonson, 



39 
 

and Chen (1978) juga menyatakan bahwa persentase karkas 

kelinci dipengaruhi oleh bangsa, jenis kelamin, umur, 

ketebalan kulit, perlemakan, kuantitas serta kualitas ransum 

yang dikonsumsi. Selanjutnya Forrest, Aberle, Hendrick, 

Judge, and Merkel (1975), menyatakan bahwa perbedaan 

bangsa ternak memberikan keragaman pada kecepatan 

pertumbuhan dan komposisi tubuhnya, bila bobot potong 

tinggi, maka bobot karkas yang diperoleh akan tinggi pula. 

Dari Hasil penelitian, bobot potong kelinci P1 yang 

digunakan sekitar 1105 gram, dengan persentase karkas 44,89 

% sudah cukup baik. Sartika, Diwyanto, dan Aritonang (1988) 

menyatakan bahwa persentase karkas yang dipotong pada 

bobot 1.5 kg, 1.75 kg dan 2.0 kg berturut-turut sebesar 

41.48%, 44.86% dan 48.38%. Menurut Basuki (1985), 

persentase karkas segar kelinci lokal jantan adalah 44.87% dan 

yang betina adalah 42.43%.  

Hasil penelitian ini bila dibandingkan dengan hasil 

penilitian Gillespie (2004) persentase karkas kelinci yang baik 

sebesar 50-59%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

karkas kelinci yang dihasilkan pada penelitian ini dibawah 

rataan.  

Herman (1989) meyatakan bahwa kelinci yang 

dipelihara di daerah tropis mampu menghasilkan karkas 

sebesar 47,96 % dari bobot hidup 1 – 2,1 kg. Bobot tulang 
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karkas kelinci sekitar 15% dan 82 – 85 % dari karkasnya dapat 

dikonsumsi. Mutu produksi daging dipengaruhi oleh umur 

(Soeparno. 1992). Daging kelinci muda. berwarna putih. 

seratnya halus dan rasanya lebih enak dari daging kelinci. 

Kelinci dewasa. dagingnya padat. kasar. berwarna merah tua 

dan kurang empuk (Herman, 1989). Soeparno (1992) 

menyatakan kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh 

faktor sebelum dan sesudah pemotongan. Faktor yang 

menentukan adalah bobot karkas. jumlah daging yang 

dihasilkan dan kualitas daging dari karkas yang bersangkutan.  

Persentase karkas atau bagian tubuh lainnya terhadap 

bobot tubuh sangat ditentukan oleh bobot tubuh dan 

kondisinya. seperti makanan dan pemuasaan sebelum 

pemotongan. Bobot potong yang meningkat akan 

meningkatkan persentase bobot tubuh kosong dan karkas 

(Herman, 1989). Lukefahr, Hohenboken, Cheeke, Patton, and 

Kennick. (1982) menyatakan bahwa jenis kelamin tidak 

mempengaruhi sifat-sifat karkas. Muryanto dan Prawirodigdo 

(1993) menyatakan bahwa semakin tinggi bobot potong. maka 

semakin tinggi persentase bobot karkasnya. Hal ini disebabkan 

proporsi bagian-bagian tubuh yang menghasilkan daging akan 

bertambah selaras dengan ukuran bobot tubuh.  

Hasil karkas seekor ternak dinyatakan dalam persentase, 

yaitu perbandingan antara bobot karkas dengan bobot potong. 
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Karkas dipengaruhi oleh bobot potong, jenis kelamin, umur, 

bangsa, pakan, penyakit dan stres (cekaman) serta keadaan 

ternak sebelum dipotong (Bowker et al.1978). 

Semakin tinggi bobot hidup dan berat karkas yang 

dihasilkan, berpengaruh pada peningkatan persentase karkas 

yang dihasilkan. Dalam penelitian ini persentase karkas yang 

dihasilkan relatif sama, karena bobot hidup maupun berat 

karkas yang dihasilkan relatif sama, sehingga tidak 

berpengaruh pada persentase karkas yang dihasilkan dan 

menunjukan hasil yang berbeda tidak nyata.. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Bakar dan Nataamijaya (1999), bahwa 

persentase karkas merupakan perbandingan antara berat karkas 

dengan bobot potong dikalikan 100 %, sehingga nilainya 

dipengaruhi langsung oleh berat karkas dan bobot potong 

 


