
7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kelinci  

Kelinci dalam klasifikasi biologi termasuk ke dalam 

ordo Legomorpha, kelinci liar yang mengalami domestikasi 

menjadi ternak yang jinak dan tersebar keberbagai belahan 

dunia sebagai hewan peliharaan. Menurut tipenya kelinci di 

bagi menjadi 3 tipe kelinci, yaitu tipe kecil (berbobot 0.9 - 2 

kg) dengan dewasa kelamin umur 3 - 4 bulan, tipe sedang 

(berbobot 2 - 4 kg) dengan dewasa kelamin pada umur 5 - 6 

bulan dan tipe berat (berbobot 5 - 8 kg) dengan dewasa 

kelamin pada 7 - 8 bulan (Sarwono, 2002). 

Menurut sistem Binominal, bangsa kelinci di 

klasifikasikan sebagai berikut: 

Ordo  : Lagomorpha 

Famili  : Leporidae 

Sub famili : Leporine 

Genus  : Lepus, Orictolagus 

Spesies : Lepus spp., Orictolagus spp.,  

dan lain sebagainya (Purnama, 2000). 

Kelinci memiliki kemampuan biologis yang tinggi, 

selang beranak pendek, mampu beranak banyak, dapat hidup 

dan berkembang biak dari limbah pertanian dan hijauan 

(Templeton,1968). Kelinci merupakan ternak yang cocok 

dipelihara di negara berkembang dan Indonesia sudah 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 
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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). 

Kelinci lokal termasuk dalam spesies Orictolagus 

Cuniculus dari genus Orictolagus. El-Raffa (2004) 

menyatakan bahwa kelinci memiliki potensi sebagai penghasil 

daging dan dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan 

protein hewani karena memiliki kemampuan efisiensi produksi 

dan reproduksi yang sangat bagus. Kelinci penghasil daging 

memiliki bobot badan yang besar dan tumbuh dengan cepat, 

seperti Flemish Giant, Chinchilla, Flemish Giant, English Spot 

dan lainnnya (Raharjo, 2005). Bangsa kelinci lainnya adalah 

penghasil wool yaitu Angora dan sebagai penghasil kulit/bulu 

yaitu Rex. 

2.1.1 Karakteristik Kelinci Flemish Giant 

Ras kelinci ini di Indonesia dikenal sebagai Vlaamse 

Reus, kelinci ini berasal dari Belgia yang tersebar luas dari 

Asia, Afrika Australia, Amerika sampai Eropa. Sisi unik yang 

menonjol dari kelinci jenis ini adalah tubuhnya yang besar 

dengan berat maksimal dapat mencapai 11 kg. Berat badan 

pejantan dapat mencapai 5,6 kg. Sedangkan betina 6,7 kg. 

Jenis kelinci ini pada umumnya diambil daging dan kurang 

bagus untuk dijadikan sebagai kelinci peliharaan sebagai 

kelinci hias, namun ada beberapa orang yang menjadikannya 

kelinci hias karena kesukaannya pada bentuk tubuhnya yang 

besar. 

Kelinci Flemish Giant mempunyai ciri fenotipe 

dengan warna fawn yang mendominasi warna rambut yang 

dikenal dengan istilah White-belly yaitu warna yang lebih 
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terang pada bagian perut. Kelinci ini mempunyai warna mata 

hitam. Flemish Giant berambut medium dan kasar dengan 

bentuk pangkal paha menonjol dan lancip. Kelinci ini 

mempunyai bentuk muka oval memanjang untuk jantan dan 

betina. Kelinci betina memiliki bentuk muka yang lebih 

panjang. Ukuran tubuh kelinci Flemish Giant jantan dan betina 

dicirikan oleh ukuran panjang tulang punggung, dan bentuk 

tubuhnya dicirikan oleh ukuran lingkar dada, kedua ciri ini 

berkorelasi positif terhadap ukuran dan bentuk tubuh kelinci 

Flemish Giant. 

Kelinci Flemish Giant jantan dapat dikawinkan 

pertama kali pada umur 7 bulan, sedangkan betina dapat 

dikawinkan mulai umur 8 bulan. Kelinci ini dalam satu tahun 

mampu beranak sampai lima kali dengan rata-rata litter size 7 

ekor per kelahiran. Flemish Giant memiliki masa bunting 29 - 

30 hari, umur lepas sapih 58 hari dan selang beranak atau 

calving interval 68 hari (Brahmantiyo dkk, 2008). 

2.1.2 Karakteristik Kelinci Rex 

Kelinci Rex memiliki bulu yang sangat halus seperti 

beludru, tebal, padat dan mengkilat serta memiliki panjang 

bulu antara 6 - 8 mm atau 0,5 - 1 cm. Bobot tubuh dewasa 

pada umumnya antara 2 - 3 kg. Proporsi tubuhnya baik yang 

ditandai dengan bagian belakang bulat, kaki belakang kuat 

berisi, kepala lebar, tulang kuat dan telinga berdiri tegak. Rex 

memiliki keanekaragaman warna, diantaranya putih, hitam, 

oranye, hitam jelaga seperti rusa, coklat dll. Beberapa peternak 

di Indonesia sendiri memberi nama, misalnya Tri Color Rex 

(tiga warna).  

Kelinci Rex jantan dapat dikawinkan pertama kali 

pada umur 7 bulan, sedangkan betina dapat dikawinkan mulai 
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umur 8 bulan. Dalam satu tahun mampu beranak sampai lima 

kali dengan litter size 7 ekor per kelahiran. Kelinci ini 

memiliki masa bunting 29 - 30 hari, umur lepas sapih 58 hari 

dan selang beranak atau calving interval 62 hari (Brahmantiyo 

dkk, 2008). 

2.1.3 Karakteristik Kelinci Lion Head 

Ras kelinci ini di Indonesia dikenal sebagai berasal 

dari Inggris. Sisi unik yang menonjol dari kelinci jenis ini 

adalah tubuhnya yang sedang dengan bulu kepala menyerupai 

singa. Berat badan pejantan dapat mencapai 2.5 kg. Sedangkan 

betina 2 kg. Jenis kelinci ini pada umumnya diambil daging 

dan kurang bagus untuk dijadikan sebagai kelinci peliharaan 

sebagai kelinci hias, namun ada beberapa orang yang 

menjadikannya sebagai kelinci potong karena Reproduksinya 

yang cepat dengan litter Size yang tinggi. 

 

 

  

 

Gambar 1. (a) Kelinci Flemish Giant, (b) Kelinci Rex dan (c) 

Kelinci Lion Head 

Kelinci Lion Head jantan dapat dikawinkan pertama 

kali pada umur 5 bulan, sedangkan betina dapat dikawinkan 

mulai umur 6 bulan. Dalam satu tahun mampu beranak sampai 

lima kali dengan rata-rata litter size 7 ekor per kelahiran. 

Kelinci ini memiliki masa bunting 28 - 30 hari, umur lepas 
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sapih 58 hari dan selang beranak atau calving interval 60 hari 

(Brahmantiyo dkk, 2008). 

2.2 Aspek Teknis Usaha Peternakan 

2.2.1 Pemilihan Bibit Kelinci 
Pengembangan pembibitan ternak kelinci dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui seleksi dan 

persilangan. Seleksi dan persilangan dapat dilakukan dengan 

terlebih dahulu menentukan tujuan pembibitan, sehingga 

program pembibitan yang sesuai dapat dilakukan 

menggunakan bangsa kelinci yang terbaik.  

Menurut Raharjo (2005), pemilihan bibit didasarkan 

pada jenis ternak, turunan, dan postur. Bibit harus jelas 

jenisnya, berasal dari peternakan yang memiliki catatan 

kinerja tetuanya dengan kriteria-kriteria baku dari bibit 

tersebut. Bibit harus tidak terkena penyakit, terlihat sehat dan 

mampu berkembang biak sebaik tetuanya.  

Tabel 1. Ciri-ciri kelinci yang baik  

Bagian Tubuh Karakteristik 

Kepala Seimbang dengan ukuran badannya 

Telinga Tegak, bersih, tebal, lebar, panjang, 

dan tampak seimbang 

Mata Bulat bercaha, bersih, pandangan mata 

cerah dan jernih 

Hidung dan Mulut Kering dan bersih 

Kaki Kuat, kokoh, berkuku pendek, dan 

lurus tidak bengkok 

Badan Bulat, berdada lebar, dan padat 

Bulu Bersih, licin, halus, mengkilat, dan rata 

Ekor Tegak, lurus ke atas, menempel pada 

punggung 

Sumber : Raharjo (2005). 
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2.2.2 Reproduksi Ternak Kelinci 

a. Umur Kelinci Pertama Kawin 

Umur pertama kawin kelinci adalah waktu yang tepat 

bagi kelinci untuk melakukan perkawinan. Umumnya setiap 

strain kelinci mencapai dewasa kelamin pada umur yang 

berbeda. Kelinci betina mencapai dewasa kelamin lebih cepat 

daripada jantan. Kelinci jantan dapat dikawinkan pertama kali 

pada umur 7 bulan, sedangkan betina mulai umur 8 bulan. 

Cepat lambatnya umur pertama kawin pada ternak kelinci 

dipengaruhi oleh faktor individu, lokasi peternakan, pakan 

yang diberikan dan sistem perkandanngan (Brahmantiyo dkk. 

2008). Umur pertama kawin dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Umur pertama kawin (bulan) 

No Jenis Kelinci Jantan Betina 

1 flemish Giant 6,95 ± 0,61 7,80 ± 0,89 

2 Rex 7,00 ± 0,73 7,80 ± 0,83 

3 Lion Head 5  6 

Sumber: Brahmantiyo dkk (2008) dan Cheeke (2000). 

b. Sex Ratio 

Sex ratio adalah perbandingan dari persentase kelamin 

jantan dan betina pada suatu peternakan. Menurut Laksono 

(2012), seekor pejantan yang telah dewasa dapat melayani 10 

ekor betina, tetapi pada umumnya 5 ekor betina dikawinkan 

dengan satu pejantan dalam satu kandang koloni. Jumlah 

kelinci betina yang lebih banyak daripada kelinci jantan akan 

menyebabkan persentase kebuntingan akan menurun, tetapi 

jika jumlah betina telalu sedikit maka tidak ekonomis. 

Penggunaan pejantan dalam perkawinan tidak boleh lebih tiga 

kali dalam satu minggu. Pejantan yang digunakan dua kali 

dalam satu minggu dengan mengawini dua ekor betina 
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menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pemakaian 

pejantan yang berlebihan untuk mengawini betina dapat 

mengakibatkan penurunan kemampuan pejantan, dimana 

libido pejantan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti; 

faktor genetik, umur dan faktor lingkungan. 

c. Service Per Conception 

Service per conception adalah jumlah perkawinan 

yang dibutuhkan oleh seekor kelinci betina sampai terjadinya 

kebuntingan. Perkawinan pada ternak kelinci sebaiknya 

dilakukan tiga kali dalam kurun waktu 23 menit. Kelinci 

betina sebaiknya dikumpulkan bersama pejantan dalam waktu 

2 kali 24 jam di dalam kandang pejantan apabila kelinci betina 

belum siap menerima pejantan (Laksono, 2012). 

Setelah melakukan perkawinan untuk perlakuan 

pertama kali, kelinci betina diambil dari kandang pejantan 

untuk diistirahatkan selama 10-15 menit, kemudian 

dikawinkan lagi ke kandang pejantan. Perlakuan tersebut bisa 

diulangi sekali lagi dengan mengistirahatkan 10-15 menit lagi 

setelah perkawinan kedua. Perkawinan dapat dihentikan 

apabila kelinci betina sudah tidak mau dikawinkan. Kelinci 

jantan dapat dikawinkan dengan 6 ekor kelinci betina dalam 

waktu satu minggu (Sunami, 2014). 

Agar dicapai pembuahan ovum secara maksimal, 

perkawinan biasanya dilakukan dengan dua kali perkawinan 

sehingga dihasilkan angka kebuntingan (konsepsi) yang tinggi. 

Semakin banyak ovum yang dibuahi, maka jumlah anak yang 

dilahirkan menjadi lebih banyak (Limbong, 2008). 

d. Siklus Birahi 

Siklus birahi adalah periode dimana kelinci betina 

akan menerima pejantan sewaktu kopulasi. Siklus ini ditandai 

dengan munculnya tanda-tanda birahi. Menurut pendapat 
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Sunami (2014), tanda-tanda birahi pada kelinci adalah kelinci 

tampak gelisah, berusaha bergabung pada kandang terdekat 

yang ada pejantannya, suka menggosok-gosokan dagunya 

pada sesuatu atau sesama betina, vulvanya basah, dan 

vulvanya berwarna kemerah-merahan. Umumnya siklus birahi 

pada kelinci antara 10 sampai 14 hari. 

e. Lama Kebuntingan 

Lama kebuntingan adalah waktu dari mulai 

perkawinan sampai beranak. Menurut pendapat Purnama 

(2000), lama kebuntingan dipengaruhi oleh bangsa kelinci, 

umur induk, bobot badan, jumlah anak dan lingkungan. Lama 

kebuntingan lebih panjang apabila jumlah anak yang 

dilahirkan sedikit dan mempunyai berat lebih dari 100 gr, 

sebaliknya jumlah anak anak yang banyak menjadikan lama 

kebuntingan lebih pendek. Pada umumnya lama kebuntingan 

pada kelinci adalah 28-35 hari. Kebuntingan dapat diketahui 

dengan cara palpasi percutan ventro caudal pada hari ke 10 

setelah kawin, yaitu dengan cara merabah bagian bawah perut 

induk. Bila terasa benjolan bulat yang mengambang sebesar 

kelereng dan terasa kenyal maka dapat dipastikan bunting, bila 

benjolan terasa keras dan lebih kecil maka kelinci tersebut 

tidak bunting karena yang teraba adalah feses dan kelinci 

dapat dikawinkan ulang. Menurut Brahmantiyo dkk (2008), 

lama kebuntingan pada kelinci Flemish Giant, Rex dan Lion 

Head dapat dilihat pada Tabel 3.  

     Tabel 3. Lama kebuntingan (hari) 

No Jenis Kelinci Lama kebuntingan 

1 flemish Giant 30,30 ± 1,22 

2 Rex 29,5 ± 0,89 

3 Lion Head 29,25 ± 0,85 

     Sumber: Brahmantiyo dkk (2008) dan Cheeke (2000). 
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f.  Umur Sapih Kelinci 

Umur sapih kelinci adalah waktu yang dibutuhkan 

oleh indukan kelinci untuk menyapih anakannya. Menurut 

pendapat Purnama (2000), penyapihan kelinci yang efisien 

dapat dilakukan pada umur 35 hari sampai 45 hari. Jarak 

kawin setelah beranak apabila dilakukan 14 hari, maka dengan 

penyapihan umur 35 hari akan memberikan waktu kering 

kandang selama 7 hari untuk mempersiapkan kelenjar mamae 

pada kelahiran berikutnya. Bobot sapih pada anak kelinci yang 

sehat berkisar antara 400-500 gr tergantung jumlah anak yang 

diasuh oleh induk dan jenis kelinci. Menurut Brahmantiyo dkk 

(2008), umur lepas sapih pada kelinci Flemish Giant, Lion 

Head, dan Rex dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.  

     Tabel 4. Umur sapih (hari) 

No Jenis Kelinci Umur lepas sapih 

1 flemish Giant 58,5 ± 4,89 

2 Rex 58 ± 5,23 

3 Lion Head 58 ± 4,0 

     Sumber: Brahmantiyo dkk (2008) dan Cheeke (2000). 

g. Jarak Kawin Kelinci 

Jarak kawin kelinci adalah jarak waktu yang 

dibutuhkan oleh kelinci untuk melakukan perkawinan lagi 

setelah beranak. Menurut pendapat (Purnama 2012), jarak 

kawin setelah beranak yang ideal adalah 14 hari karena selain 

efisien juga memberikan performan yang baik pada jumlah 

anak yang dilahirkan. Menurut Brahmantiyo dkk (2008), 

calving interval pada kelinci Flemish Giant, Lion Head, dan 

Rex dapat dilihat pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Rataan Jarak kawin (hari) 

No Jenis Kelinci Calving Interval 

1 flemish Giant 68 

2 Rex 68 

3 Lion Head 65 

Sumber: Brahmantiyo dkk (2008) dan Cheeke (2000). 

h. Litter Size 

Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan setiap 

kelahiran. Menurut pendapat Purnama (2000), litter size 

bergantung pada bangsa, pakan yang diberikan, umur dan 

lingkungan induk. Umumnya litter size pada kelinci adalah 4-

10 ekor. Banyaknya anak kelinci yang dihasilkan dari 

perkawinan tidak terlepas dari faktor kesuburan karena ada 

jenis kelinci yang bisa melahirkan anak dalam jumlah banyak 

yaitu 10 dan ada jenis kelinci yang hanya dapat melahirkan 

rata – rata 4 ekor. Pembuahan ovum dapat dicapai secara 

maksimal dengan perkawinan yang biasanya dilakukan 

sebanyak dua kali sehingga dihasilkan angka kebuntingan 

(konsepsi) yang tinggi. Semakin banyak ovum yang dibuahi, 

maka jumlah anak yang dilahirkan menjadi lebih banyak 

(Limbong, 2008). Brahmantiyo, (2009) menyampaikan 

menurunnya litter size dapat diakibatkan oleh tidak 

seragamnya lama kebuntingan, semakin lama kebuntingan 

maka jumlah anak lahir akan semakin sedikit. 

i.  Frekuensi Beranak 

Frekuensi beranak adalah jumlah kelahiran yang 

mampu dilakukan oleh indukan kelinci dalam waktu satu 

tahun. Umumnya kelinci dapat melakukan 5-6 kali kelahiran 

dalam waktu 1 tahun. Bahkan menurut Purnama (2000), secara 

teori ternak kelinci dalam satu tahun bisa beranak 8-10 kali. 
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Frekuensi beranak pada kelinci dipengaruhi oleh lama 

kebuntingan dan jarak dikawinkannya lagi kelinci betina 

setelah beranak. Semakin pendek waktu lama kebuntingan dan 

jarak kawin kelinci, maka semakin besar peluang banyaknya 

kelinci mengalami kelahiran dalam waktu satu tahun 

Frekuensi beranak dipengaruhi oleh lama kebuntingan dan 

jarak kawin pada kelinci. Semakin cepat jarak kawin dan lama 

kebuntingan pada kelinci, maka semakin banyak peluang 

kelinci mengalami kebuntingan dalam waktu satu tahun. 
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