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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelinci adalah salah satu komoditi ternak yang 

potensial sebagai penghasil daging untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi akan daging di masyarakat. Kelinci 

cepat berkembang biak dimana dalam sekali kelahiran 

sekitar 6-8 ekor dan mudah dalam pemeliharaannya. 

Kelinci pedaging jenis New Zealand White merupakan 

salah satu kelinci unggul dalam hal untuk kelinci jenis 

pedaging yang dikarenakan pertambahan berat badan 

yang cukup cepat dibanding dengan kelinci jenis lain 

dengan proporsi pemberian pakan yang baik. 

Keberhasilan akan usaha ternak kelinci sangatlah 

bergantung pada manajemen pemeliharaannya, sehingga 

produktivitas potensial dari kelinci tersebut dapat 

dimaksimalkan. Salah satu faktor yang bisa menetukan 

keberhasilan dalam usaha ternak kelinci adalah mulai 

pemilihan kelinci tersebut atau seleksi pada kelinci. 

Seleksi merupakan kegiatan memilih kelinci unggul 

berdasarkan kriteria tertentu yang bertujuan untuk 

menghasilkan kelinci berkualitas nantinya. Secara umum, 

parameter yang digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan seleksi kelinci antara lain sifat ras dari induk 

yang digunakan, penampilan fisik kelinci, usia, daya 

produksi, tingkah laku, dan nilai ekonomis. Peternakan 
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kelinci sebenarnya dapat dikembangkan dalam bentuk 

perusahaan peternakan yang sasaran produksinya dapat 

ditingkatkan sesuai dengan target, mutu, dan permintaan 

pasar yang berkembang. Selain manajemen pemeliharaan 

yang baik, kondisi individu kelinci juga harus 

diperhatikan guna memperoleh hasil optimal. 

Peningkatkan produktivitas, kelinci perlu diberikan 

pakan yang cukup, berkualitas serta mudah dicerna 

(Prasetiawan, 2009). 

Bagian yang penting dalam faktor pakan tersebut 

adalah kualitas dan efektifitas dalam pemberian pakan. 

Pakan kering dapat diberikan dalam bentuk pellet atau 

mash (Nugroho, Budhi, dan Panjono, 2012). Pellet 

khusus untuk kelinci sangat penting, karena kualitas yang 

lebih homogen dan tetap sehingga peternak bisa 

menyimpan pakan untuk jangka waktu lama. Penggunaan 

hijauan pakan ternak, palatabilitas merupakan salah satu 

kriteria sifat utama dalam pemilihan spesies hijauan 

pakan ternak untuk diintroduksikan pada suatu daerah, 

selain produktifitas, nilai gizi, dan kemampuan adaptasi 

terhadap keadaan tanah dan iklim setempat (Hidayat dan 

Akbarillah, 2009). Bentuk pakan kering selain pelet 

adalah mash. Mash adalah pakan campuran yang disusun 

dari berbagai macam bahan pakan tetapi tidak dibentuk 

menjadi pellet (Nugroho, dkk, 2012). Kelinci mempunyai 

beberapa keunggulan, antara lain mudah dibudidayakan 

dimana dapat melahirkan anak 4-6 kali per tahun, biaya 

pemeliharaannya murah, tidak membutuhkan areal yang 
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luas untuk memeliharanya serta hasil sampingan berupa 

kotoran dan kulit dapat dimanfaatkan untuk beberapa 

keperluan. Kelinci juga menghasilkan daging berwarna 

putih yang rasanya lezat, kaya nutrisi, kandungan 

proteinnya tinggi, namun kandungan kalori, lemak, dan 

kolesterolnya rendah (Qisthon, 2012). 

Masalah pokok bagi ternak yang dipelihara di daerah 

tropis, termasuk kelinci ialah bertambahnya panas tubuh 

(body heat load) akibat tingginya suhu lingkungan yang 

melebihi daerah termonetral ternak. Suhu lingkungan 

yang tinggi menyebabkan penurunan konsumsi pakan 

dan peningkatan konsumsi air minum sehingga 

mengakibatkan penurunan pertumbuhan. Beban panas 

tubuh yang disebabkan oleh tingginya suhu lingkungan, 

semakin diperparah dengan meningkatnya panas yang 

dihasilkan dari proses pencernaan, terutama proses 

pencernaan bahan pakan berkadar serat kasar tinggi 

(Qisthon, 2012). Pakan merupakan faktor terpenting 

dalam usaha peternakan yang menentukan produktifitas 

ternak, untuk menjamin supaya kelinci dapat berproduksi 

dengan baik sangat dibutuhkan pada pakan dalam jumlah 

cukup yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, 

mineral, vitamin, dan air. 

Daging kelinci mempunyai struktur yang lebih halus 

dibandingkan dengan daging sapi, domba, dan daging 

kambing. Kandungan protein daging kelinci sebesar 20,7 

%, sedangkan daging sapi 19,3 %, dan daging domba 

18,7 %. Kadar lemak daging kelinci lebih rendah hanya 
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6,2 %, dibandingkan lemak daging sapi yang mencapai 

18,3 % dan lemak daging domba 17,5 %. Nilai produksi 

dari setiap bahan pakan tergantung pada jumlah bahan 

yang dimakan dan sejauh mana bahan pakan 

yangdikonsumsi tersebut mampu menyediakan energi, 

protein, mineral, dan vitamin (Hidayat, 2009). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini 

adalah mengkaji bagaimana pengaruh bentuk pakan 

konsentrat terhadap performan kelinci New Zealand 

White ditinjau dari konsumsi pakan protein kasar, lemak 

kasar, serat kasar, dan bahan kering. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh pemberian bentuk pakan konsentrat 

terhadap konsumsi pakan protein kasar, lemak kasar, 

serat kasar, dan bahan kering pada kelinci New Zealand 

White, sehingga dapat meningkatkan konsumsi pakan 

ternak. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan mengevaluasi pengaruh dari 

pemberian bentuk pakan konsentrat  terhadap 

performan kelinci New Zealand White ditinjau 
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dari konsumsi pakan protein, lemak, serat kasar, 

dan bahan kering. 

2. Mengetahui persentase penambahan dan 

pemberian terbaik dari bentuk pakan konsentrat 

untuk menghasilkan performa kelinci New 

Zealand White yang optimal. 

1.5 Kerangka Pikir 

Peternakan kelinci sebenarnya dapat dikembangkan 

dalam bentuk perusahaan peternakan yang sasaran 

produksinya dapat ditingkatkan sesuai dengan target, 

mutu, dan permintaan pasar yang berkembang. Selain 

manajemen pemeliharaan yang baik, kondisi individu 

kelinci juga harus diperhatikan guna memperoleh hasil 

optimal. Untuk meningkatkan produktivitas, kelinci perlu 

diberikan pakan yang cukup, berkualitas serta mudah 

dicerna (Prasetiawan, 2009).  

Kandungan protein daging kelinci sebesar 20,7 %, 

sedangkan daging sapi 19,3 %, dan daging domba 18,7 

%. Kadar lemak daging kelinci lebih rendah hanya 6,2 %, 

dibandingkan lemak daging sapi yang mencapai 18,3 % 

dan lemak daging domba 17,5 % (Rukmana, 2005). 

Kelinci pedaging jenis New Zealand White merupakan 

salah satu kelinci unggul dalam hal untuk kelinci jenis 

pegaging yang dikarenakan pertambahan berat badan 

yang cukup cepat dibanding dengan kelinci jenis lain 

dengan proporsi pemberian pakan yang baik. Pakan 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam 
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pemeliharaan ternak, selain faktor pemilihan bibit dan 

tata laksana pemeliharaan yang baik, sehingga 

keberhasilan usaha peternakan banyak ditentukan oleh 

pakan yang diberikan (Dewi, 2006). 

Secara umum pakan ternak terdiri dari hijauan dan 

konsentrat. Hijauan mengandung serat kasar lebih tinggi 

daripada konsentrat. Konsentrat mengandung 

karbohidrat, protein dan lemak yang lebih tinggi 

dibanding hijauan (Prasetiawan, 2009). Kualitas pakan 

kelinci merupakan faktor penting yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan, pembiakan, panjang umur, 

dan lain-lain. Makanan penguat dengan serat kasar 

rendah cenderung memberi pengaruh yang lebih baik 

terhadap kemampuan produksi ternak kelinci, sehingga 

kelinci dalam pakannya harus memenuhi akan kebutuhan 

nutrisi dari kelinci  

Konsentrat adalah bahan pakan tambahan diberikan 

untuk melengkapi kekurangan nutrien yang terdapat 

dalam hijauan supaya penampilan produksi lebih baik 

(Williamsom dan Payne, 1993). Pemberian hijauan 

dalam bentuk segar atau dalam bentuk kering dari legume 

yang berkualitas baik sudah cukup memenuhi kebutuhan 

pokok hidup kelinci. Hal ini disebabkan karena legume 

mengandung protein kasar tinggi dan sangat disukai oleh 

semua ternak, termasuk kelinci. 

Daun kubis  banyak mengandung Sulforapan (SFN). 

Selain itu dari proses biosintesis di dalam daun kubis 

juga dihasilkan 3,3-diindolilmetana (DIM). Terdapat juga 
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kandungan lemak, protein, karbohidrat, serat, air, zat 

besi, kalsium, mineral, dan bermacam vitamin (A, C, E, 

Vitamin, ribofalvin, nikotinamide). Mash adalah pakan 

campuran yang disusun dari berbagai macam bahan 

pakan tetapi tidak dibentuk menjadi pellet (Nugroho, 

dkk, 2012). Crumble keadaan fisik pakan masih tampak 

bentuk butiran dari bahan pakan yang menyusunnya. 

Pakan pellet dapat dipecah menjadi bentuk crumble, 

kelebihannya menghemat biaya pengolahan, kualitas 

pakan mudah diamati, kekurangannya pakan butiran akan 

termakan sehingga menyisakan bagian halus (Achmanu 

dan Muharlien, 2011). 

Penelitian akan bentuk pakan konsentrat ini akan 

melihat dalam bentuk apakah konsentrat yang sangat 

mempengaruhi dalam pertumbuhan dari ternak kelinci 

peranakan New Zealand White, kemudian dari hasil 

analisis proksimat dari konsentrat pellet dan hijauan daun 

brokoli di laboraturium Nutrisi dan makanan ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya menunjukan 

bahwa konsentrat tersebut mengandung bahan kering 

90,91 %, abu 13,16 %, protein kasar 16,57 %, serat kasar 

23,83 %, dan lemak kasar 5,54 %, sedangkan untuk 

hijauan daun kubis bunga mengandung 12,75 % bahan 

kering, 10,89 % abu, 16,14 % protein kasar, 11,28 % 

serat kasar, dan 5,45 % lemak kasar. Metode yang 

digunakan adalah metode percobaan lapang dengan 

menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 

4 perlakuan dengan 4 kelompok. Penelitian dibagi 
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menjadi 4 perlakuan yang berdasarkan bentuk konsentrat 

mulai pellet, crumble, mash, dan pasta sebesar 30 % dan 

sisanya 70 % yakni hijauan daun kubis. Variabel yang 

diamati adalah konsumsi pakan mulai protein kasar 

bahan kering, serat kasar, dan lemak kasar. 

 

Gambar 1. Bagan Alur Kerangka Pikir Penelitian 

1.6 Hipotesis 

Pengaruh bentuk pakan konsentrat dari pellet, mash, 

crumble dan pasta memberikan perbedaan konsumsi 

bahan kering, protein kasar, lemak kasar dan serat kasar, 

dimana dalam bentuk mash lebih baik. 

 

 


