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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Nilai rataan dari penelitian penggunaan limbah 

emping jagung sebagai pakan kelinci New Zealand White 

terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase karkas, bobot 

potongan karkas dan persentase potongan karkas ditampilkan 

pada Tabel 10. 

Tabel 10. Nilai rataan perlakuan terhadap variabel penelitian  

Variabel Penelitian 
Perlakuan 

P0 P1 P2 

Bobot potong (g) 1343,5 ± 99,33a 1386,5 ± 76,34a 1376,83 ± 89,40a 

Bobot karkas (g) 583,67 ± 52,41a 613,67 ± 51,98a 600,17 ± 66,21a 

Persentase karkas (%) 43,44 ± 1,88a 44,20 ± 1,34a 43,48 ± 2,09a 

Bobot potongan (g)    

- foreleg 154,17 ± 8,63a 158,67 ± 9,48a 155,83 ± 11,74a 

- rack 88,67 ± 10,35a 92,17 ± 10,36a 89,17 ± 9,37a 

- loin 119,33 ± 16,64a 122,17 ± 17,03a 121,83 ± 17,86a 

- hindleg 221,5 ± 20,42a  240,67 ± 20,02a 233,33 ± 33,55a 

Persentase potongan (%)    

- foreleg 26,48 ± 0,89a 25,90 ± 0,74a 26,06 ± 1,08a 

- rack 15,17 ± 0,70a 15,01 ± 1,03a 14,92 ± 1,40a 

- loin 20,39 ± 1,39a 19,84 ± 1,39a 20,25 ± 1,30a 

- hindleg 37,96 ± 1,35a 39,24 ± 1,41a 38,77 ± 1,80a 

Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang tidak nyata. 
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4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Potong 

Berdasarkan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa 

rataan bobot potong pada kelinci New Zealand White pada 

perlakuan  P0, P1, P2 secara berturut-turut yaitu : 1343,5 ; 

1386,5 ; 1376,83 (g). Hasil analisis statistik (dalam Lampiran. 

7) menunjukan bahwa pengaruh perlakuan terhadap bobot 

potong memberikan hasil berpengaruh tidak nyata. Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan limbah emping jagung 

dalam ransum sampai taraf 20 % dari total ransum tidak 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan bobot potong 

kelinci New Zealand White. 

Hasil yang berbeda tidak nyata ini diduga karena 

sejalan dengan konsumsi ransum yang juga berpengaruh tidak 

nyata. Diketahui bahwa bobot potong erat kaitannya dengan 

konsumsi ransum. Semakin tinggi konsumsi ransum maka zat 

makanan yang masuk kedalam tubuh juga akan semakin tinggi 

sehingga pertumbuhan ternak akan semakin baik yang pada 

akhirnya akan meningkatkan bobot potong yang dihasilkan, 

begitu pula sebaliknya jika ransum yang dikonsumsi sedikit. 

Kemudian diduga kandungan protein dan energi pada masing-

masing pakan perlakuan yang hampir sama atau bisa disebut 

isoprotein dan isoenergi. Sebagaimana dinyatakan Atmoko 

(2008), bahwa bobot potong dipengaruhi oleh konsumsi 

pakan. Konsumsi pakan yang sama antar perlakuan akan 

mengakibatkan nutrien yang dikonsumsi sama. Pertumbuhan 

ternak dipengaruhi oleh ransum yang dikonsumsi, nutrien 

yang terdapat dalam ransum digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan organ serta jaringan 

tubuh. 

 Berdasarkan Nurhayati (2005) pertambahan bobot 

badan sangat mempengaruhi bobot potong. Pertambahan bobot 
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badan dapat dipengaruhi oleh konsumsi ransum, kesehatan, 

suhu lingkungan, sistem perkandangan, pemeliharaan dan 

genetik. Semakin tinggi tingkat penggunaan limbah emping 

jagung maka konsumsi ransum semakin rendah sehingga 

menyebabkan bobot potong yang dihasilkan juga rendah. 

Rendahnya tingkat konsumsi salah satunya dipengaruhi oleh 

palatabilitas ransum.  

 Hal ini sesuai dengan pendapat Roeswandy (2006) 

yang menyatakan bahwa palatabilitas ransum dipengaruhi oleh 

berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Faktor internal tersebut adalah selera ternak sedangkan faktor 

eksternal adalah kondisi lingkungan yang dihadapi dan sifat 

makanan yang berkaitan dengan warna, bau dan tekstur. Pada 

perlakuan P0, P1 maupun P2 memiliki warna hampir sama 

yaitu coklat sedangkan untuk bau dengan P1 dan P2 sedikit 

menyengat seiring penambahan limbah emping jagung dan 

pakan berbentuk mash dan kering, hal ini kelinci sering 

mengurik-urik pakan yang diberikan sehingga banyak 

terbuang sia-sia. Dengan demikian konsumsi pakan yang 

diberikan banyak yang terbuang seiring sifat dari ternak 

kelinci tersebut sehingga menyebabkan bobot potong yang 

rendah. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot dan Persentase 

Karkas 

Tabel 10 juga menunjukkan bahwa bobot karkas 

tertinggi adalah pada P1 (613,67 ± 51,98 g/ekor); diikuti P2 

(600,17 ± 66,21 g/ekor) dan yang terendah pada perlakuan P0 

(583,67 ± 52,41 g/ekor). Kemudian untuk persentase karkas 

tertinggi adalah P1 (44,20 ± 1,34 %); P2 (43,48 ± 2,09 %) dan 

yang terendah P0 (43,44 ± 1,88 %). Dari data tersebut dapat 
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dilihat penambahan limbah emping jagung dapat memberikan 

bobot karkas dan persentase tertinggi pada pemberian 

sebanyak 10 % pakan (P1). Hal ini menunjukan penambahan 

limbah emping jagung sebanyak 10 % adalah penambahan 

terbaik, sementara penambahan diatas level tersebut tidak 

memberikan pengaruh terhadap bobot karkas maupun 

persentase karkas. Bobot potong sangat mempengaruhi besar 

kecilnya bobot karkas dan persentase karkas. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Nurhayati (2005), produksi karkas erat 

kaitannya dengan bobot hidup atau bobot potong, semakin 

bertambah bobot hidup seekor ternak maka produksi karkas 

juga akan meningkat. Mengetahui pengaruh perlakuan maka 

dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 8 dan 9 

menunjukkan bahwa sebagai tingkat penggunaan limbah 

emping jagung dalam pakan memberikan pengaruh yang tidak 

nyata  terhadap bobot karkas dan persentase karkas. Bobot 

karkas pada penelitian ini menunjukkan hasil berpengaruh 

tidak nyata dikarenakan bobot potong yang dihasilkan juga 

relatif sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Mujilah (2007) 

yang disitasi Prayogi (2008) bahwa adanya kecenderungan 

proporsi bagian – bagian tubuh yang menghasilkan daging 

(kaki belakang, pinggang, dada, leher) akan bertambah besar 

sesuai dengan bertambahnya bobot badan, sehingga bobot 

karkas yang dihasilkan dipengaruhi oleh bobot potong dari 

ternak yang bersangkutan. Persentase karkas juga 

menunjukkan hasil yang berpengaruh tidak nyata karena bobot 

potong dan bobot karkas yang dihasilkan juga berbeda tidak 

nyata, keduanya ini mempengaruhi persentase karkas yang 

dihasilkan. Didukung oleh pendapat Atmoko (2008) bahwa 

persentase karkas merupakan perbandingan antara berat karkas 
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dengan bobot potong dikalikan 100 %, sehingga nilainya 

dipengaruhi langsung oleh berat karkas dan bobot potong. 

 Penggunaan limbah emping jagung sampai 20 % 

dalam ransum belum mempengaruhi pertumbuhan kelinci New 

Zealand White dalam membentuk jaringan tubuh. Hal ini 

terlihat dari bobot karkas dan persentase karkas yang 

dihasilkan yaitu bekisar 583 – 613 g/ekor dan 43 – 44 %. Hasil 

penelitian ini hampir sama dibandingkan dengan penelitian 

Supriyadi (2014) yaitu pemberian pakan kelinci New Zealand 

White dengan limbah kubis terhadap bobot karkas  antara 386 

– 601 g/ekor dan persentase karkas sekitar 41 – 44 %, 

sedangkan hasil penelitian Prayogi (2008) lebih rendah, bahwa 

bobot karkas kelinci antara 390 – 429 g/ekor dan persentase 

karkas sekitar 40 – 42 % dengan pakan perlakuan tepung 

temulawak. Suroso (2003) yang disitasi Delsi (2014) 

menyatakan bahwa meningkatnya bobot potong diikuti dengan 

meningkatnya bobot karkas dengan keeratan 98,5 %. Menurut 

Gillespie (2004) yang disitasi Rizqiani (2011) bahwa dengan 

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

karkas kelinci yang baik sebesar 50 – 59 %. Hal ini 

menunjukkan persentase karkas yang dihasilkan pada 

penelitian kurang baik, disebabkan pada hasil bobot potong 

maupun bobot karkas yang rendah sehingga diikuti dengan 

persentase karkas yang rendah pula.     

 Walaupun secara statistik penggunaan limbah emping 

jagung sampai level 20 % dalam ransum tidak berpengaruh 

nyata terhadap bobot karkas dan persentase karkas yang 

dihasilkan, secara kuantitatif terlihat bahwa penggunaan 

limbah emping jagung lebih dari 10 % akan menurunkan 

bobot karkas maupun persentase karkas. Hal ini diduga erat 

kaitannya dengan kandungan serat kasar yang meningkat. 
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Sesuai dengan pendapat Nurhayati (2005) menyatakan pada 

serat kasar yang ada dalam ransum melebihi kebutuhan ternak 

maka ternak akan membutuhkan lebih banyak energi untuk 

mencernanya sehingga energi yang dapat digunakan untuk 

mencerna protein dan zat makanan lainnya menjadi berkurang. 

Hal ini mengakibatkan protein tercerna yang dapat 

dimanfaatkan oleh ternak untuk membentuk dan memperbaiki 

jaringan urat daging menjadi berkurang.  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Potongan Komersial 

Karkas 

Potongan komersial karkas merupakan bentuk 

potongan-potongan yang biasanya dijual dipasaran dan sudah 

umum diketahui oleh masyarakat atau konsumen. Karkas 

kelinci dibagi menjadi 4 potongan komersial yaitu meliputi 

foreleg (paha depan), rack (dada), loin (pinggang/punggung), 

dan hindleg (paha belakang) (Sagulu, 2013). Cara pemotongan 

potongan komersial karkas ditentukan oleh spesies ternak dan 

selera konsumen, oleh karena itu ditemukan cara pemotongan 

yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya 

(Sumira, 2010). 

   Pada Tabel 10 diperoleh bobot potongan karkas yang 

tertinggi terdapat pada kelinci dengan perlakuan P1 yaitu 

foreleg (158,67 ± 9,48 g), rack (92,17 ± 10,36 g), loin (122,17 

± 17,03 g), hindleg (240,67 ± 20,02 g), kemudian diikuti P2 

yaitu foreleg (155,83 ± 11,74 g), rack (89,17 ± 9,37 g), loin 

(121,83 ± 17,86 g), hindleg (233,33 ± 33,55 g), sedangkan 

bobot potongan karkas terendah pada perlakuan P3 yaitu 

foreleg (154,17 ± 8,63 g), rack (88,67 ± 10,35 g), loin (119,33 

± 16,64 g), hindleg (221,5 ± 20,42 g). Mengetahui pengaruh 
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perlakuan terhadap bobot potongan karkas dilakukan analisis 

statistik. 

 Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

tidak memberikan pengaruh  terhadap bobot potongan karkas 

seperti pada Lampiran 10. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan limbah emping jagung dalam ransum sampai 

taraf 20 % dari total ransum tidak memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan bobot potongan karkas kelinci New 

Zealand White. 

 Hasil yang berbeda tidak nyata ini diduga karena 

sejalan dengan bobot potong maupun bobot karkas yang juga 

berpengaruh tidak nyata. Diketahui bahwa bobot potongan 

karkas erat kaitannya dengan bobot potong dan bobot karkas. 

Semakin tinggi bobot potong kelinci maka bobot potongan 

karkas juga tinggi seiring bobot karkas yang meningkat.  Hal 

ini sesuai dengan pendapat Sumira (2010) yang menyatakan 

bahwa bobot potongan komersial karkas dipengaruhi oleh 

bobot potong dan bobot karkasnya. 

 Bobot potongan karkas perlakuan P1 adalah yang 

paling tertinggi yaitu foreleg, rack, loin, dan hindleg berturut-

turut dalam bentuk gram dan persen yaitu (158,67 g, 25,90 %), 

(92,17 g, 15,01 %), (122,17 g, 19,84 %), (240,67 g, 39,24 %) 

dengan bobot karkas sebesar 613,67 g. Dibandingkan dengan 

hasil penelitian Fitantri (2008) bobot karkas pada kelinci New 

Zealand White adalah 821,97 g dengan bobot potongan bagian 

kaki depan (122,99 g, 14,96 %), potongan dada (198,59 g, 

24,16 %), potongan pinggang (165,09 g, 20,08 %), potongan 

kaki belakang (335,31 g, 40,79 %). Berdasarkan perbandingan 

bobot maupun persentase potongan karkas ternyata foreleg dan 

rack tidak sesuai atau terdapat perbedaan. Adanya perbedaan 

bobot maupun persentase potongan komersial karkas tersebut 
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disebabkan oleh adanya perbedaan bobot karkas yang lebih 

kecil.  

 Rataan bobot dan persentase pada Tabel 10 potongan 

komersial karkas paling tinggi berasal dari bagian hindleg 

(paha belakang) yaitu 240,67 gram, 39,24 %, sedangkan yang 

paling rendah berasal dari bagian rack (dada) yaitu 88,67 

gram, 15,17 %. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bobot 

potongan komersial hindleg lebih besar dibandingkan dengan 

bobot potongan komersial foreleg, rack dan loin. Sesuai 

dengan pendapat Brahmantiyo (2009), menyatakan bahwa 

potongan komersial seperti hindleg dan loin merupakan 

potongan yang bernilai ekonomis tertinggi dibandingkan 

potongan foreleg dan rack. Didukung oleh pendapat BLASCO 

(1992) yang disitasi Brahmantiyo (2010), potongan komersial 

yang bernilai ekonomis tinggi (first retail cuts) dari kelinci 

adalah potongan bagian hind legs, loin dan fore legs 

sedangkan potongan rack adalah potongan dengan nilai 

ekonomis yang lebih rendah (second retail cuts). Sehingga 

evaluasi karkas berdasarkan potongan komersialnya dapat 

memberikan gambaran hasil akhir secara ekonomis.  

 

 

 

 

 


