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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jagung ( Zea mays L. ) 

Tanaman jagung (Zea mays L.) adalah jenis tanaman 

biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan (graminacea) yang 

sudah lama dikenal di Indonesia. Tanaman ini mempunyai 

nilai ekonomis tinggi, selain buahnya sebagai sumber protein 

nabati dan sumber karbohidrat, hasil sampingnya seperti daun, 

tongkol, kelobot dan dedak jagung dapat dimanfaatkan sebagai 

sebagai komponen pakan temak, baik secara langsung maupun 

setelah melalui proses pengolahan. Kandungan kadar protein 

sekitar 10 %, kadar lemak 4 %, karbohidrat 61 % (Suparman, 

2002). 

Menurut Sharma (2002), dalam taksonomi tumbuhan, 

klasifikasi tanaman jagung (Zea mays L.) adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom      : Plantae  

Divisi    : Spermatophyta 

Subdivisi      : Angiospermae 

Kelas      : Monocotyledoneae 

Ordo      : Poales 

Famili      : Graminaceae 

Genus      : ZeaSpesies      : Zea mays L. 

Tangendjaja dan Wina (2006) menyatakan bahwa 

tanaman jagung merupakan komoditas pertanian yang cukup 

penting, baik sebagai sumber pangan maupun pakan ternak. 

Tanaman jagung berupa batang dan daun dapat diberikan pada 

macam-macam ternak ruminansia, bulir jagungnya juga dapat 

digunakan untuk makanan manusia. Seluruh batang tanaman 
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jagung dapat pula diberikan pada ternak apabila tanaman 

tersebut gagal sebagai tanaman pangan. 

Biji jagung kaya akan karbohidrat. Sebagian besar 

berada pada endospermium. Kandungan karbohidrat dapat 

mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat 

dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan 

amilopektin. Pada jagung ketan, sebagian besar atau seluruh 

patinya merupakan amilopektin. Perbedaan ini tidak banyak 

berpengaruh pada kandungan gizi, tetapi lebih berarti dalam 

pengolahan sebagai bahan pangan. Jagung manis diketahui 

mengandung amilopektin lebih rendah tetapi mengalami 

peningkatan fitoglikogen dan sukrosa. Jagung  merupakan 

tanaman semusim  (annual), satu siklus hidupnya diselesaikan 

dalam 80-150 hari (Suarni dan Widowati, 2007). 

 

2.2 Limbah 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. Emping jagung dugunakan sebagai makanan camilan 

salah satu produk olahan yang dapat meningkatkan 

produktivitas jagung di Indonesia (Wahyuni, 2011). Semakin 
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banyak produk oalahan 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). 

Limbah emping jagung diperoleh dari proses 

pembuatan emping jagung dengan pipilan jagung dibersihkan 

terlebih dahulu untuk membuang kotoran. Jagung direbus 

dengan ditambahkan kapur 2-4 % dari berat jagung. Proses 

perebusan dengan air kapur tersebut bertujuan untuk 

menghancurkan kulit ari (kulit tipis yang menyelimuti biji 

jagung), sehingga memudahkan penetrasi air dan panas pada 

biji jagung. Proses niktamalisasi dianggap cukup, apabila biji 

jagung ketika dipegang dengan jari tangan terasa licin dan 

kulit ari hancur atau rusak. Setelah dicuci bersih, biji jagung 

direndam air selama semalam, tujuan perendaman tersebut 

yaitu untuk memudahkan proses pengukusan karena terjadi 

penetrasi air kedalam biji jagung. Selanjutnya pengukusan 

sekitar 1 jam, biji jagung dianggap cukup pada proses 

pengukusan yaitu apabila pati dalam aleuron (kantung pati) 

telah tergelatinisasi seluruhnya. Apabila gelatinisasi yang 

berlebihan atau jagung terlalu matang menyebabkan biji 

jagung hancur ketika dipipihkan. Keadaan panas jagung 

dipipihkan dengan mesin roll pemipih. Selanjutnya, jagung 

pipih dikeringkan dengan sinar matahari yang membutuhkan 

waktu selama 1-2 hari, sebelum emping jagung digoreng 

dilakukan sortasi ukurannya dengan alat ayakan  yaitu untuk 

memisahkan emping jagung dengan serpihan. Serpihan inilah 

yang digunakan untuk sebagai pakan ternak yaitu limbah 

emping jagung (Suarni, 2005). Adapun kandungan nutrisi dari 

limbah emping jagung dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan Nutrisi dari Limbah Emping Jagung (%) 

Komponen ( % ) 

Air 5,30 

Protein 6,74 

Lemak 3,80 

Abu 0,14 

Bahan Kering 94,70 

BETN 81,28 

EM (Kkal/kg) 3330 

Sumber : Ayanwale and Aya, (2006). 

 

2.3 Kelinci New Zealand White 

Kelinci mudah sekali memasyarakat, sebab sebagai 

ternak ada faktor-faktor tertententu yang membuat masyarakat 

memeliharanya. Pertambahan penduduk meningkat sehingga 

kebutuhan protein hewani meningkat pula, sementara kelinci 

mempunyai daging yang memenuhi persyaratan gizi cukup. 

Kelinci dapat dipelihara dimana-mana tergantung tujuan dan 

modal yang dimiliki oleh seseorang serta dapat hidup pada 

cuaca dan iklim apa pun. Pakan kelinci pun sederhana serta 

kelinci dapat berkembang biak dengan baik dan cepat, lalu 

jenis kelinci sudah banyak pula. Peternak dapat memilih jenis 

kelinci yang disukai sesuai dengan modalnya. Lebih lanjut, 

penyakit kelinci relatif lebih sedikit dan mudah diatasi 

dibandingkan penyakit ternak lain. Masalah dalam 

pemeliharaan kelinci sekarang sudah dapat diatasi terutama 

yang berhubungan dengan penyakit (Budiyoga, 2012). 

Menurut sistem Binomial, bangsa kelinci 

diklasifikasikan sebagai berikut : Ordo : Lagomorpha, Famili : 

Leporidae, Sub famili : Leporine, Genus : Lepus, Orictolagus., 
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Spesies : Lepus spp., Orictolagus spp. Jenis yang umum 

diternakkan adalah American Chinchilla, Angora, Belgian, 

Californian, Dutch, English Spot, Flemish Giant, Havana, 

Himalayan, New Zealand Red, White dan Black, Rex Amerika. 

Kelinci lokal yang ada sebenarnya berasal dari dari Eropa 

yang telah bercampur dengan jenis lain hingga sulit dikenali 

lagi. Jenis New Zealand White dan Californian sangat baik 

untuk produksi daging, sedangkan Angora baik untuk bulu 

(Prasetyo, 2006). 

Kelinci New Zealand White yang berasal dari USA 

termasuk dalam spesies Orictolagus Cuniculus dari genus 

Orictolagus. El-Raffa (2004) menyatakan bahwa kelinci 

memilik potensi sebagai penghasil daging dan dapat menjadi 

solusi dalam memenuhi kebutuhan protein hewani karena 

memiliki kemampuan efisiensi produksi dan reproduksi yang 

patut dipertimbangkan. Ada beberapa jenis kelinci New 

Zealand, yakni New Zealand White, Red, dan Black. New 

Zealand White banyak dipelihara sebagai penghasil daging 

karena pertumbuhannya relatif cepat, pada umur 58 hari 

bobotnya dapat mencapai 1,8 kg dan pada saat dewasa 

mencapai 3,6 kg (Sagulu, 2013). 

Kelinci merupakan ternak yang cocok dipelihara di 

negara berkembang dan mulai memanfaatkan kelinci sebagai 

sumber daging, selain itu kelinci juga memiliki potensi: 

1) ukuran tubuh yang kecil, sehingga tidak memerlukan 

banyak ruang, 2) tidak memerlukan biaya yang besar dalam 

investasi ternak dan kandang, 3) umur dewasa yang singkat (4-

5 bulan), 4) kemampuan berkembang biak yang tinggi, 5) 

masa penggemukan yang singkat (kurang dari 2 bulan sejak 

sapih) (El-Raffa, 2004). 
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Menurut Sartika (1992) yang disitasi Buidyoga 

(2012), hasil produksi daging kelinci per tahun jauh lebih 

tinggi dari produksi daging domba dan kambing seperti yang 

terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Produksi Daging dan Konversi Karkas Beberapa 

Jenis Ternak 

Jenis 

Ternak 

Bobot 

induk 

dewasa 

(kg) 

Jumlah 

anak per 

tahun 

(ekor) 

Total bobot 

karkas/tahun 

(kg) 

Konversi 

karkas 

terhadap 

berat 

induk 

Sapi 500 0,9 173 0,35 

Domba 60 1,5 38 0,63 

Kambing 45 1,5 24 0,53 

Kelinci 

antensif 
4 48 117 29 

Kelinci 

hybrid 
4 74 144 36 

Sumber: Budiyoga (2012). 

Jika dibandingkan dengan daging ayam, daging sapi, 

daging domba dan daging babi, daging kelinci mengandung 

lemak dan kolestrol jauh lebih rendah, tetapi proteinnya lebih 

tinggi. Kandungan lemak kelinci hanya sebesar 8%, sedangkan 

daging ayam 12 %, daging sapi 24 %, daging domba atau 

kambing 14 %, dan daging babi 21%. Kadar kolestrol daging 

kelinci sekitar 164 mg/100 g, sedangkan daging ayam, daging 

sapi, daging domba, dan daging babi berkisar 220 - 250 mg/g 

daging. Kandungan protein daging kelinci mencapai 21 % 

sementara ternak lain hanya 17-20% (Fitantri, 2008). 
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2.4 Kebutuhan Nutrisi Kelinci 

Aritonang, dkk (2003), menyatakan kelinci termasuk 

hewan yang sudah didomestikasi dan banyak dimanfaatkan 

oleh manusia untuk produksi fur, daging, hewan percobaan 

atau binatang kesayangan. Kelebihan ternak kelinci antara laju 

pertumbuhan yang cepat, potensi reproduksi tinggi, dan 

memiliki kemampuan dalam mencerna pakan hijauan. Kelinci 

mempunyai kemampuan untuk hidup dalam habitat yang 

bervariasi mulai dari padang pasir hingga daerah subtropis. 

Kelinci mempunyai kebiasaan memakan kotorannya sendiri 

(coprophagy), kotoran yang dimakan tersebut dimanfaatkan 

sebagai sumber protein. 

Kastalani (2012) menyatakan bahwa untuk menunjang 

pengembangan usaha peternakan kelinci, faktor yang sangat 

penting yang harus diperhatikan adalah ransum. Jumlah pakan 

yang diberikan harus memenuhi jumlah yang dibutuhkan oleh 

kelinci sesuai dengan tingkat umur atau bobot badan kelinci. 

Pemberian pakan konsentrat pada kelinci antara lain dengan 

pemberian: 50 gr/ekor/hari untuk kelinci penggemukkan (masa 

pertumbuhan), 70 gr/ekor/hari untuk induk dan 150 – 200 

gr/ekor/hari untuk induk bunting dan menyusui. 

Kebutuhan pakan yang seimbang harus disesuaikan 

dengan kebutuhan nutrisi kelinci. dalam beternak kelinci 

pedaging, hal ini perlu diperhatikan agar kelinci dapat 

mencapai bobot maksimal pada waktu yang telah ditentukan, 

karena itu peternak harus mengetahui kebutuhan gizi masing-

masing kelinci. Kebutuhan gizi kelinci berbeda-beda sesuai 

dengan umur dan kondisi kelinci. Perbandingan kebutuhan 

nutrisi pakan pada beberapa fase hidup kelinci bisa dilihat 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kebutuhan Nutrisi Kelinci 

Periode 
Kebutuhan nutrisi (%) 

Protein Lemak Serat kasar 

Bunting  15 – 17 3 – 6 12 – 16 

Menyusui 24 – 26 3 – 6 12 – 16 

Dewasa  12 – 15 2 – 4 16 – 22 

Pertumbuhan 16 - 18 3 – 6 12 – 16 

Sumber: Muslih et al., (2005). 

Selain kebutuhan gizi, kelinci pedaging juga harus 

terpenuhi kebutuhan bahan keringnya. Jumlah pakan yang 

diberikan harus sesuai dengan kebutuhan kelinci sesuai umur 

dan bobotnya. Jumlah pakan yang kurang menyebabkan 

kenaikan bobot tubuh kelinci akan lambat. Sementara itu, 

jumlah pakan yang berlebihan hanya menyebabkan pemberian 

pakan tidak efesien dan menambah biaya produksi (Muslih et 

al., 2005). 

Jumlah pakan yang diberikan harus memenuhi jumlah 

yang dibutuhkan oleh kelinci sesuai dengan tingkat umur atau 

bobot badan kelinci. Pemberian pakan ditentukan berdasarkan 

kebutuhan bahan kering. Jumlah pemberian pakan bervariasi 

bergantung pada periode pemeliharaan dan bobot badan 

kelinci (Tabel 4). 
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Tabel 4. Kebutuhan Bahan Kering Kelinci 

Status 

Bobot 

Badan (BB) 
Kebutuhan Bahan Kering 

(kg) (% BB) (g/ekor/hari) 

Muda 1,8 – 3,2 6,2 – 5,4 112 – 173 

Dewasa 2,3 – 6,8 4,0 – 3,0 92 – 204 

Bunting 2,3 – 6,8 5,0 – 3,7 115 – 251 

Menyusui 

dengan anak 7 

ekor 

4,5 11,5 520 

Sumber : NRC (1994) dalam Muslih et al., (2005) 

 

2.5 Karkas Kelinci 

2.5.1 Bobot Potong 

Yurmiaty (2006), menyatakan bahwa pertumbuhan 

dapat terjadi karena peningkatan jumlah dan pertambahan 

ukuran sel tubuh, proses tersebut terjadi sejalan dengan 

bertambahnya umur dan kondisi ternak. Pemberian pakan 

yang dapat memenuhi kandungan nutrisi ternak akan 

menghasilkan bobot potong yang lebih baik (Prasetyo dan 

Hermawati, 2006). 

Bobot potong ternak ditentukan oleh bobot hidupnya, 

dan akan berpengaruh terhadap besarnya berat karkas, 

persentase karkas dan berat daging. Kenaikan bobot potong 

cenderung akan meningkatkan persentase karkas, yang diikuti 

dengan kenaikan persentase tulang dan daging (Sumadi, 1991 

disitasi oleh Atmoko, 2008). Suroso (2003) menyatakan 

bahwa meningkatnya bobot potong diikuti dengan 
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meningkatnya bobot karkas dengan tingkat keeratan 98,5 %. 

Persentase karkas yang dinyatakan oleh Gillespie (2004) 

bahwa dengan bobot hidup sekitar 1,8 – 2,1 kg menghasilkan 

produksi karkas yang berkualitas baik, dengan persentase 

karkas sebesar 50 – 59 %. 

Sumardianto, Endang dan Masykuri, (2013) 

menyatakan bahwa bangsa ternak yang memiliki bobot potong 

besar menghasilkan karkas yang besar. Bobot potong yang 

semakin meningkat menghasilkan karkas yang semakin 

meningkat pula. Brahmanyto,dkk (2010)  berpendapat bahwa 

produktivitas kelinci dicerminkan dengan bobot potong 

berumur 12 sampai dengan 16 minggu. 

 

2.5.2 Bobot, Persentase dan Potongan Karkas 

Karkas pada ternak kelinci diperoleh dari hasil 

penimbangan dari daging bersama tulang kelinci yang telah 

dipisahkan dari kepala sampai batas pangkal leher dan dari 

kaki sampai batas pergelangan kaki, isi rongga perut, darah, 

ekor dan kulit (Johnson, 1978 yang disitasi Supriyadi, 2014). 

Besarnya bobot karkas tergantung besarnya kelinci yang akan 

dipotong selain itu kondisi kelinci juga sangat berpengaruh 

diantaranya yang memiliki bentuk badan bulat, berbadan lebar 

padat dan singset menunjukkan keadaan fisik yang prima dan 

bertenaga kuat mencerminkan kandungan dagingnya yang 

banyak dan merupakan penghasil daging yang baik (Robertus, 

2008). 

Wello (2000) mengemukakan bahwa konformasi 

adalah keseimbangan dari perkembangan bagian-bagian 

karkas atau perbandingan antara daging dengan tulang. 

Konformasi adalah suatu ukuran untuk menilai kualitas daging 

secara langsung dengan membandingkan antara bagian-bagian 
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karkas yang bernilai tinggi dengan yang bernilai rendah, serta 

perbandingan antara bagian-bagian yang dapat dimakan 

dengan yang tidak dapat dimakan. Menurut Lesson (2000) 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi bobot karkas 

pada dasarnya adalah faktor genetis dan lingkungan. Faktor 

lingkungan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu fisiologi 

dan kandungan zat makanan dalam pakan. 

Delsi (2014) 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 %. Sedangkan 

persentase karkas yang dinyatakan oleh Gilespie (2004) bahwa 

dengan bobot potong sekitar 1,8 – 2,1 kg menghasilkan 

produksi karkas yang berkualitas baik, dengan persentase 

karkas sebesar 50 - 59 %. Penelitian Setiawan (2009) 

didapatkan perbandingan bangsa kelinci terhadap bobot 

potong, bobot karkas dan persentase karkas dapat dilihat pada 

Tabel 5.  

Tabel 5. Nilai Bobot Potong, Bobot Karkas dan Persentasi 

Karkas Kelinci  

Karakteristik 

Karkas 

Bangsa kelinci 

Rek Lokal 

Jantan Betina Jantan Betina 

Bobot Potong 

(g) 
1818 2068 1894 1885 

Bobot Karkas 

(g) 
939 1061 885 824 

Persentase 

karkas (%) 
51,65 51,31 46,72 43,71 

Sumber :  Setiawan (2009). 
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Robertus (2008) menyatakan bahwa Dressing 

Precentage atau persentase karkas adalah antara bobot karkas 

dengan bobot hidup waktu disembelih dikalikan dengan 100%, 

atau dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut : 

 

         
            

            
      

 

Persentase karkas adalah perbandingan antara bobot 

karkas dengan bobot potong, kemudian dikalikan 100 persen 

yang sering digunakan untuk pendugaan jumlah daging.  

Menurut Rizal (2000), persentase karkas dipengaruhi oleh 

bobot badan dan perlemakan tubuh pada waktu mencapai 

kondisi dipasarkan. Karkas pada ternak kelinci adalah bagian 

tubuh yang sudah dipisahkan dari kepala, jari-jari kaki, kulit, 

ekor dan jeroan. Menurut De Blass et al., 1977 yang disitasi 

Sagulu (2013) bahwa pemotongan bagian karkas kelinci 

berdasarkan pada irisan komersial. Irisan komersial karkas 

kelinci terdiri atas empat potong irisan. Irisan tersebut adalah 

potongan irisan kaki depan (foreleg), potongan irisan dada 

(rack), potongan irisan pinggang (loin) dan potongan irisan 

kaki belakang (hindleg) bisa dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2.  Karkas dan potongan komersial kelinci dengan 

bagian yaitu karkas (a), foreleg (b), rack (c), loin (d), dan 

hindleg (e). 

Menurut Blasco et al. (1992) yang disitasi 

Brahmantyo (2010), potongan komersial yang bernilai 

ekonomis tinggi (first retail cuts) dari kelinci adalah potongan 

bagian hindleg, loin, dan foreleg sedangkan potongan rack 

adalah potongan dengan nilai ekonomis yang lebih rendah 

(second retail cuts). Data hasil rataan nilai bobot potongan 

komersial pada penelitian Sagulu (2013) dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan nilai bobot dan proporsi potongan komersial 

karkas kelinci 

Potongan Komersial 
Bangsa Kelinci 

Rex Satin 

foreleg (g) 313,78 361,67 

rack (g) 140,88 166,57 

loin (g) 270,50 296,30 

hindleg (g)  463,20 502,77 

foreleg (%) 13,93 14,23 

rack (%) 6,05 6,44 

loin (%) 10,81 11,07 

hindleg (%) 19,64 19,34 

Sumber: Sagulu (2013). 

 

 

 

 

 

 


