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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan ternak kelinci di Indonesia sudah mulai 

dikenal oleh masyarakat, namun sebagian besar masih dalam 

bentuk peternakan rakyat skala kecil. Kelinci merupakan salah 

satu ternak yang menghasilkan protein hewani yang 

berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

masyarakat. Keuntungan kelinci apabila digunakan sebagai 

penghasil daging yaitu kelinci mempunyai kemampuan 

mengubah pakan hijauan menjadi daging yang lebih baik dari 

pada jenis hewan lainnya, kemudian kelinci juga mudah 

dipelihara. Kelinci juga dapat menghasilkan kulit dan bulu 

yang dapat diolah menjadi berbagai kerajinan atau makanan. 

Pakan utama kelinci yaitu hijauan. Rumput lapang 

merupakan salah satu pakan hijauan yang disukai kelinci. 

Rumput lapang merupakan tumbuhan yang sering dijumpai di 

Indonesia, kebanyakan pakan hijauan di Indonesia memiliki 

kualitas rendah karena hijauannya mengandung protein yang 

sedikit, mineralnya rendah dan serat kasarnya tinggi. 

Fermentasi merupakan salah satu upaya dalam 

peningkatan kualitas bahan pakan ternak. Secara biokimia, 
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fermentasi merupakan pembentukan energi melalui senyawa 

organik, sedangkan aplikasi ke dalam bidang industri diartikan 

sebagai proses mengubah bahan dasar menjadi produk oleh 

massa sel mikrobia. Dan proses fermentasi dapat terjadi jika 

ada kontak antara mikroorganisme penyebab fermentasi 

dengan subtrat organik yang sesuai. Upaya dalam 

meningkatkan kualitas nutrisi rumput lapang sebagai pakan 

ternak pseudoruminansia dengan menggunakan metode 

fermentasi yang diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi dari 

rumput lapang. Fermentasi merupakan proses perombakan dari 

struktur keras secara fisik, kimia dan biologi sehingga dari 

struktur yang komplek menjadi sederhana, salah satu 

fermentasi yang digunakan yaitu fermentasi anaerob dengan 

menggunakan cairan super decomposer bakteri azotobachter 

untuk meningkatkan nilai gizi rumput lapang tersebut. 

Decomposer bakteri azotobachter yang diambil dari 

Alfalfa mengandung 6 bakteri yaitu bakteri pencernaan 

selulosa, bakteri pencernaan hemiselulosa, bakteri pencernaan 

pati, bakteri pencernaan gula, bakteri pencernaan  protein, dan 

bakteri pengikat protein. Enam bakteri ini dapat menjadikan 

bakteri azotobachter paling cepat proses fermentasinya, 

decomposer ini hanya membutuhkan waktu 12 jam fermentasi, 

sehingga pakan dapat langsung diberikan pada ternak kelinci. 
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Salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas 

ternak kelinci terutama sebagai salah satu sumber protein 

hewani ialah melalui perbaikan makanan.Peningkatan 

produksi daging kelinci sangat ditentukan oleh kuantitas dan 

kualitas pakan yang diberikan. Strategi pemberian pakan yang 

disesuaikan denganpencernaannya akan membantu 

meningkatkan efisiensi pemanfaatan zat gizi (nutrien) untuk 

pembentukan jaringan otot (daging). Salah satu usaha untuk 

mengefisiensikan penggunaan pakan adalah dengan 

menambahkan bakteri azotobachter dalam pakan. Penggunaan 

bakteri diharapkan dapat meningkatkan kecernaan pakan 

sehingga dapat meningkatkan berat karkas dan persentase 

karkas ternak tersebut. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Apakah jenis pakan yang difermentasi dengan bakteri 

azotobachter  memberikan perbedaan pengaruh pada bobot 

karkas, dan persentase karkas kelinci dibandingkan dengan 

kelinci yang diberi pakan tanpa fermentasi 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan 

dan menganalisa bobot karkas, dan persentase karkas kelinci 
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yang diberi perlakuan pakan tanpa fermentasi dengan kelinci 

yang diberi pakan fermentasi bakteri azotobachter. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada peternak tentang pemanfaatan rumput lapang 

yang difermentasi dengan cairan decomposer bakteri 

azotobachter lebih efisien dan memberikan dampak positif 

pada ternak serta sebagai bahan informasi untuk penelitian 

lebih lanjut tentang pakan hijauan kelinci. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kelinci merupakan hewan herbivora pseudoruminansia 

yang sebagian besar keperluan pakannya dipenuhi dari 

hijauan. Menurut Ensminger (1991), imbangan pakan berupa 

hijauan dan konsentrat pada peternakan kelinci intensif adalah 

50–60% hijauan, 50–40% konsentrat. 

Hal ini menunjukkan kebutuhan ternak kelinci akan 

hijauan cukup besar. Kondisi ketersediaan hijauan di 

Indonesia saat ini berfluktuatif. Ketika musim hujan, hijauan 

melimpah, sedangkan pada musim kemarau ketersediaan 

hijauan berkurang. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka 

diperlukan teknologi yang dapat menyediakan pakan ternak 

secara berkelanjutan dan berkualitas. 
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Beberapa cara pengawetan hijauan untuk menyediakan 

hijauan sepanjang tahun antara lain dengan cara fermentasi.  

Teknologi fermentasi anaerob lebih sesuai untuk diterapkan 

dalam penyediaan pakan. Kondisi ini dikarenakan, selain 

produk yang dihasilkan lebih tahan lama, teknologi fermentasi 

mensyaratkan kadar air tinggi yang secara alami dimiliki oleh 

bahan pakan setelah dipanen. Keadaan ini berdampak pada 

lebih ekonomisnya teknologi fermentasi karena biaya, waktu 

dan tenaga yang dialokasikan lebih sedikit. 

Teknologi fermentasi dengan menggunakan mikroba 

bakteri azotobachter diharapkan dapat digunakan dalam 

pengawetan hijaun pada kelinci. Oleh karena itu, penggunaan 

teknologi fermentasi pada hijauan sangat diperlukan. Produk 

yang dihasilkan dari penelitian ini di uji cobakan pada kelinci 

untuk dilihat pengaruhnya terhadap pertambahan bobot badan, 

konsumsi, konversi, bobot karkas, dan persentase karkas 

kelinci kelinci. Kajian ini diharapkan dapat menjadi solusi 

pemenuhan pakan kelinci secara berkesinambungan dan dapat 

meningkatkan produksi daging kelinci secara berkelanjutan. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Pemberian pakan fermentasi dengan bakteri 

azotobachter akan meningkatkan bobot karkas dan persentase 

karkas pada kelinci. 
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