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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sumber bahan pangan asal protein hewani umumnya 

berasal dari daging ayam, sapi dan ikan, sehingga perlu 

diberdayakan sumber protein hewani alternatif lainnya, salah 

satunya adalah daging kelinci. Potensi ternak kelinci sebagai 

penghasil daging cukup tinggi, mengingat kelinci cepat 

berkembangbiak, mudah dipelihara, dan dapat hidup dengan 

pakan sederhana. Kelinci merupakan ternak yang cocok 

dijadikan sumber pangan karena memiliki keunggulan, 

diantaranya yaitu memiliki ukuran tubuh yang kecil sehingga 

efisien dalam penggunaan tempat dan kandang, mampu 

memanfaatkan pakan dari berbagai jenis hijauan, sisa dapur 

dan hasil sampingan produk pertanian. Selain itu daging 

kelinci mempunyai kualitas yang relatif lebih baik 

dibandingkan daging dari ternak lain. Hal ini terlihat pada 

komposisi karkasnya yang rendah lemak, kolesterol dan 

garam. 

 Ternak kelinci banyak dikembangkan di Malang dan 

Kota Batu dikarenakan memiliki iklim yang cocok untuk 

budidaya kelinci, dengan suhu rata-rata 15 – 19 °C didukung 

dengan adanya tanah yang subur sehingga banyak ditumbuhi 

rumput atau tanaman pakan lain yang dapat dijadikan sebagai 

pakan utama kelinci. Menurut Delsi (2014), kelinci bisa hidup 

secara baik dengan suhu kontinyu antara 19 - 22°C dan dalam 

lingkungan yang tenang serta sumber makanan yang bergizi 

bagi kelinci. Selain itu Malang dan Kota Batu merupakan 

sentra perkebunan sayur dan buah-buahan dimana limbah 
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sayur dan buah sangat berlimpah dan baik digunakan sebagai 

pakan utama ternak kelinci. 

 Untuk mendapatkan produksi yang optimal, 

dibutuhkan adanya manajemen yang baik dalam pemeliharaan 

ternak kelinci. Pakan merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap produktifitas ternak kelinci. Apabila 

kuantitas dan kandungan nutrisi pakan terpenuhi, maka 

produktifitas ternak yang optimal dapat dicapai. Selain hijauan 

dan konsentrat perlu ditambahkan pakan tambahan dalam 

ransum, agar pertumbuhan kelinci tidak terganggu. Untuk 

mandapatkan pakan dengan kandungan nutrisi yang baik 

harganya sangat mahal. Oleh karena itu diperlukan manajemen 

pemeliharaan untuk meningkatkan produktifitas ternak tanpa 

harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk pakan. 

  Masalah yang sering dijumpai dalam penyediaan 

pakan adalah masalah biaya yang relatif semakin mahal serta 

ketersediaannya yang tidak tetap sepanjang tahun. Salah satu 

upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

memberikan pakan alternatif yang lebih murah serta mudah 

didapat akan tetapi masih mempunyai kandungan nutrisi yang 

cukup tinggi sebagai pakan ternak.  

 Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk pakan 

ternak adalah limbah emping jagung. Limbah emping jagung 

yang diperoleh dari industri makanan olahan jagung 

merupakan limbah industri yang belum dimanfaatkan dengan 

maksimal sehingga hanya menjadi limbah. Data yang didapat 

bahwa industri olahan emping jagung salah satunya di 

Kecamatan Junrejo Malang memproduksi emping jagung 

perhari sebesar 225 kg dan menghasilkan limbah sebanyak 27 

– 28 kg. Jumlah yang dihasilkan hanya satu industri padahal di 

Malang terdapat 3 industri emping jagung, dengan limbah 
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begitu banyak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak kelinci.   

 Limbah emping jagung dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan untuk meningkatkan daya imun, mencegah masalah 

kesehatan mata, juga berperan penting dalam pertumbuhan 

dan perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit ataupun 

bulu karena limbah ini berasal dari jagung dimana jagung 

terdapat senyawa beta karoten yaitu pro vitamin A. 

Berdasarkan hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (2014) 

limbah emping jagung mengandung BK 90,22 %, PK 13,60 %, 

SK 6,00 %, LK 20,06 % dan EM 3409 Kkal/kg. 

 Untuk mendukung pengembangan kelinci dan 

mengatasi masalah pakan tersebut terutama dalam upaya 

penyediaan daging kelinci, penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang pengaruh penggunaan limbah emping 

jagung terhadap persentase karkas dan bagian-bagiannya pada 

kelinci lepas sapih peranakan New Zealand White.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah 

penggunaan limbah emping jagung dalam pakan dapat 

mempengaruhi bobot potong, bobot karkas, persentase karkas 

dan bagian-bagiannya pada kelinci lepas New Zealand White. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

penggunan limbah emping jagung pada pakan kelinci lepas 

sapih peranakan New Zealand White terhadap bobot potong, 

bobot karkas, persentase karkas dan bagian-bagian karkas 

(potongan komersial). 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai sumber informasi dan pengetahuan terhadap 

penggunaan limbah emping jagung dalam pakan terhadap 

bobot potong, bobot karkas, persentase karkas dan bagian-

bagian karkas (potongan komersial) kelinci lepas sapih 

peranakan New Zealand White.  

  

1.5. Kerangka Pikir 

Pakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kelinci. Pola pemeliharaan intensif, biaya produksi ternak 

terbesar berupa pakan yaitu sebesar 60-70%. (Murtisari, 

2005). Produktivitas kelinci agar meningkat diperlukan pakan 

berkualitas dan mempunyai kandungan nutrisi yang cukup 

sehingga pertumbuhan kelinci dapat maksimal. Selain hijauan 

dan konsentrat perlu ditambahkan pakan tambahan dalam 

ransum, agar pertumbuhan kelinci tidak terganggu. 

 Bahan pakan kelinci yang sering digunakan peternak 

adalah pollard. Kandungan proteinnya yang tinggi sangat baik 

untuk pertumbuhan kelinci. Kandungan energi metabolis 

pollard yaitu 1300 kkal/kg sedangkan protein kasarnya sebesar 

16 % dengan harga berkisar Rp. 3500/kg, namun demikian 

penggunaan pollard sebagai pakan relatif mahal harganya. 

Sehingga banyak peternak yang hanya memberikan hijauan 

saja. 

 Masalah yang sering dijumpai dalam penyediaan 

pakan adalah masalah biaya yang relatif semakin mahal serta 

ketersediaannya yang tidak tetap sepanjang tahun. Salah satu 

upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

memberikan pakan alternatif yang lebih murah serta mudah 

didapat akan tetapi masih mempunyai kandungan nutrisi yang 
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cukup tinggi sebagai pakan ternak. Salah satu bahan pakan 

yang dapat diperoleh adalah dari sisa hasil pengolahan, yaitu 

emping jagung. 

 Emping adalah produk olahan pangan dari bahan 

berpati yang dipipihkan menjadi lempengan dengan bentuk 

tertentu (berbentuk pipih), dikeringkan dan digoreng renyah. 

Emping dapat ditambah bumbu-bumbu sesuai selera yaitu 

emping rasa asin, gurih, manis dan variasi lain. Bahan-bahan 

yang dapat diolah menjadi emping yaitu mlinjo, singkong/ubi 

kayu, garut dan jagung (Wahyuni, 2011). Umumnya bentuk 

emping jagung berbentuk bulatan-bulatan tapi tergantung pada 

besarnya biji yang digunakan. Bahan yang digunakan 

pembuatan emping jagung yaitu biji jagung yang memiliki 

bentuk yang besar agar dapat dipipihkan dan menjadi hasil 

emping yang baik serta bentuk yang seragam (Wahyuni, 

2011). 

 Semakin banyak produk pagan seperti emping jagung 

maka semakin juga limbah emping jagung yang dihasilkan. 

Limbah emping jagung dimanfaatkan sebagai bahan pakan 

ternak sehingga limbah yang dihasilkan tidak terbuang sia-sia 

(Tangendjaja dan Wina, 2006). Berdasarkan hasil analisis 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya (2014) limbah emping 

jagung mengandung BK 90,22 %, PK 13,60 %, SK 6,00 %, 

LK 20,06 % dan EM 3409 Kkal/kg. Dari hasil tersebut bahawa 

limbah emping jagung memiliki kandungan energi yang cukup 

tinggi sehingga cocok untuk mempercepat pertumbuhan dan  

juga berguna untuk proses pencernaan (Ayanwale and Aya, 

2006). 

 Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh 

penggunaan afkiran marning dalam pakan terhadap 



6 

 

penampilan produksi ayam pedaging. Level pemberian yang 

diberikan sebesar 5 %, 10 %, 15% dan 20%, hasil dari 

penelitan ini adalah bahwa afkiran marning dapat digunakan 

sampai level 20 %  dalam pakan ayam pedaging tanpa 

mempengaruhi konsumsi pakan, PBB, konversi pakan, 

persentase karkas, persentase lemak abdominal, IOFC dan 

warna shank (Purborani, 2009). Pemberian pakan limbah 

emping jagung pada ternak masih belum banyak dan terbatas 

untuk pemanfaatanya, sedangkan limbah emping jagung 

melimpah dan memiliki harga yang murah, hal ini bisa 

digunakan sebagai alternatif pakan kelinci untuk menekan 

biaya pakan. Penggunaan limbah emping jagung sebagai 

bahan pakan ternak diharapkan dapat menambah bahan pakan 

alternatif ternak yang berkualitas dan juga mendukung 

perkembangan ternak kelinci. Produk yang dihasilkan dari 

penelitian ini di uji cobakan pada kelinci untuk dilihat 

pengaruhnya terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase 

karkas dan bagian-bagiannya pada kelinci New Zealand White. 

Kajian ini diharapkan dapat menjadi solusi pemenuhan pakan 

kelinci secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan 

produksi daging kelinci secara berkelanjutan. Diagram 

kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 
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 Gambar 1. Diagram kerangka konsep penelitian 

 

1.6. Hipotesis 

Penggunaan limbah emping jagung dalam pakan dapat 

meningkatkan kualitas karkas dilihat dari bobot potong, bobot 

karkas, persentase karkas dan bagian-bagian karkas (potongan 

komersial) kelinci lepas sapih peranakan New Zealand White. 

 


