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ABSTRACT 

 

 

The research was carried out to evaluate effect of katuk (Sauropus androgynus (L).Merr) leaf on 

influence rabbit doe milk production, body weight gain, and kits mortality during 3 weeks of age. 

Twenty four does aged 6-12 months, divided into three blocks, of four treatment diets, were used in our 

replicity. The diet treatments used PO = diet control, P1 = 99% diet control + 1 % katuk leaf meal P2 = 

98 % diet control  + 2 % katuk leaf daun, P3 = 97 % diet control + 3 %  katuk leaf meal. The prameters 

observed were : doe’s milk production, body weight gain, and kits mortality. The results showed that 

addition katuk leaf meal increased (P < 0,05) doe milk production (128.44 - 136.59 g/kits/days) 

compared diet control  (121,91 g/kits/days). Kits body weight gain (239,40 – 277,58 g/kits/3 weeks) 

compared diet control (240,10 g/kits/3 weeks). Whereas kits mortality were notincreased for 3 weeks 

with the addition of katuk leaf meal. 
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RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian daun katuk (Sauropus 

androgynus L. Merr) terhadap produksi susu induk kelinci dan pertambahan bobot badan anak kelinci 

pada masa prasapih. Penelitian ini menggunakan 24 ekor kelinci betina lokal dengan kisaran umur 6 – 

12 bulan dan anak kelinci umur 0 – 3 minggu. Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian adalah 

pollard, jagung giling, bungkil kedelai, gula tetes, mineral, garam, daun kubis dan tepung daun katuk. 

Ransum yang digunakan sebagai perlakuan antara lain: perlakuan pertama P0 (ransum kontrol), P1 (99 

% ransum kontrol dengan tepung daun katuk 1 %), P2 (98 % ransum kontrol dengan tepung daun katuk 

2 %), P3 (97 % ransum kontrol dengan tepung daun katuk 3 %). Variabel yang diamati meliputi 

produksi air susu induk kelinci, pertambahan bobot badan anak kelinci dan mortalitas anak kelinci. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan tepung daun katuk dapat meningkatkan         

(P < 0,05) produksi air susu induk (128,44 – 136,59 g/ekor/hari) dibandingkan kontrol  (121,91 

g/ekor/hari). Pertambahan bobot anak (239,40–277,58 g/ekor/3 minggu) dibandingkan kontrol (240,10 

g/ekor/3 minggu). Sedangkan mortalitas anak tidak mengalami peningkatan selama 3 minggu dengan 



penambahan tepung daun katuk. 

Kesimpulan penelitian ini adalah Penambahan 3 % tepung daun katuk dalam pakan memberikan 

produksi susu induk dan pertambahan bobot anak kelinci yang terbaik. Disarankan untuk 

memanfaatkan campuran tepung daun katuk sebagai pakan alternatif untuk kelinci dengan level 

pemberian lebih dari 3% untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh terhadap produksi susu induk dan 

pertambahan bobot anak kelinci. 

 

 

Kata kunci : tepung daun katuk, produksi air susu  kelinci 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kelinci merupakan salah satu ternak 

yang mempunyai potensi besar untuk 

dikembang biakan sebagai penyedia daging, 

karena ternak ini mempunyai kemampuan 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat 

pesat, kemampuanuntuk memanfaatkan hijauan 

dan limbah pertanian maupun industri pangan, 

dapat dipelihara dengan skala pemeliharaan 

yang kecil maupun besar, sehingga diharapkan 

dalam waktu singkat dapat menyediakan daging 

untuk memenuh kebutuhan protein hewani 

penduduk Indonesia yang setiap tahunnya 

meningkat. 

Toelihere, 1981 mengemukakan Kelinci 

mempunyai potensi biologis yang tinggi, yaitu 

kemampuan reproduksi yang tinggi, cepat 

berkembang biak, interval kelahiran yang 

pendek, prolifikasi yang sangat tinggi, mudah 

pemeliharan dan tidak membutuhkan lahan yang 

luas. Keuntungan lainnya yaitu pertumbuhan 

yang cepat, sehingga cocok untuk diternakkan 

sebagai penghasil daging komersial. Kelinci 

penghasil daging memiliki bobot badan yang 

besar dan tumbuh dengan cepat, seperti Flemish 

Giant, Chinchilla, New Zealand White, English 

Spot dan lainnnya. 

Beberapa upaya telah dilakukan untuk 

mengurangi angka kematian pada anak kelinci 

diantaranya dengan pemberian bahan pakan 

tertentu yang ditambahkan dalam pakan induk 

kelinci (feed additive). Selama ini bahan 

tambahan yang sering digunakan adalah 

antibiotik padahal penggunaan antibiotik saat ini 

sudah mulai ditinggalkan karena menimbulkan 

dampak buruk dalam jangka panjang. Dampak 

buruk penggunaan antibiotik bisa langsung ke 

ternak maupun secara tidak langsung pada tubuh 

manusia yang memakan daging kelinci oleh 

karena itu perlu dicari alternative yang lebih 

sehat dan aman.  

Pada penelitian ini bahan pakan 

tambahan yang ingin digunakan dalam ransum 

yaitu tanaman katuk. Katuk (Sauropus 

androgynus L.Merr) adalah tanaman yang 

mudah tumbuh dan biasa ditemukan di daerah 

tropis seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. 

Senyawa aktif daun katuk mampu meningkatkan 

ketersediaan nutrisi didalam darah. Senyawa 

aktif tersebut diduga sebagai prekursor dalam 

pembentukan hormon steroid seperti 

prostaglandin yang berperan dalam proses 

reproduksi dan stimulasi pembentukan air susu 

dalam kelenjar ambing (Suprayogi, 2000). 

Daun katuk juga memiliki kandungan 

kimia antara lain tanin (catechin), flavonoid, 

alkaloida, triterpen, asam-asam organik, minyak 

astiri, saponin, sterol, asam-asam amino, 

protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. 

Kandungan flavonoid dalam daun katuk juga 

tinggi (Zuhra dkk, 2008). Kemampuan daun 

katuk untuk meningkatkan produksi susu induk 

akan mengurangi jumlah kematian anak kelinci 

akibat kelaparan. Flavonoid pada daun katuk 

juga diharapakan memberikan pengaruh didalam 

susu induk yang dikonsumsi oleh anak kelinci 

sehingga anak kelinci memiliki sistem imun 

yang lebih baik dan tahan terhadap penyakit.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian daun katuk 

(Sauropus androgynus L. Merr) terhadap 

produksi air susu induk kelinci dan pertambahan 

bobot badan anak kelinci pada masa prasapih. 

 

 

 



MATERI DAN METODE 

 

Kelinci yang digunakan pada penelitian 

ini adalah indukan jenis new zealand white umur 

6 - 12 bulan sebanyak 24 ekor yang ditempatkan 

pada kandang sistem batterai yang dibagi 

menjadi 24pen dimana masing – masing  pen 

berisi 1 ekor. 

Penghitungan produksi air susu 

dilakukan dengan cara menimbang induk kelinci 

sebelum dan sesudah menyusui, selisih bobot 

badan adalah jumlah produksi air susu yang 

dihasilkan oleh induk. Induk kelinci hanya akan 

diberi waktu untuk memasuki kandang anak 

untuk menyusui sekali dalam sehari yaitu di pagi 

hari dengan demikian produksi air susu induk 

akan dapat dihitung dengan lebih akurat 

(Maertens et al. 2006)  Sedangkan Anak kelinci 

yang diamati adalah yang baru lahir hingga 

berumur 21 hari karena anak kelinci masih 

dalam periode mengkonsumsi air susu induk 

saja sebagai asupan nutrisinya . 

 

 

 

 

 

Daun katuk yang digunakan dicuci 

dengan air bersih, kemudian dijemur hingga 

layu. Pengeringan kemudian dilanjutkan dengan 

menggunakan alat oven yang diatur suhunya 

sampai 600 C selama 24 jam. Daun katuk yang 

telah dioven coba diremas, jika sudah mudah 

patah baru digiling untuk mendapatkan tepung 

daun katuk yang akan dicampur dalam pakan 

kontrol. 

Pemberian pakan perlakuan dilakukan 

kurang lebih selama 3 minggu yaitu 3 minggu 

setelah melahirkan setelah itu kembali ke pakan 

normal yaitu hari ke 21 setelah melahirkan. 

Perlakuan yang diberikan selama penelitian ini 

berhubungan dengan pakan, oleh karena itu 

pembagiannya  dibagi menjadi 4 perlakuan. 

Perlakuan yang diberikan adalah : P0 : pakan 

kontrol ,P1 : pakan kontrol + 1 %  tepung daun 

katuk, P : pakan kontrol + 2 %  tepung daun 

katuk, P3 : pakan kontrol + 3 %  tepung daun 

katuk. 

  

Tabel 1. Susunan bahan pakan dan kandungan zat gizi pakan penelitian 

Kandungan (%) 
                                                                  Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Komposisi bahan makanan 

   Kubis 60 60 60 60 

Pollard 26 25,5 25 24,5 

Jagung giling  5 5 5 5 

Bungkil kedelai 5 4,5 4 3,5 

Gula tetes 2 2 2 2 

Garam  1 1 1 1 

Mineral  1 1 1 1 

Tepung daun katuk 0 1 2 3 

Total  100 100 100 100 

Zat makanan* 

   BK 84,89 84,93 84,98 85,02 

PK 17,85 17,85 17,87 17,88 

LK 2,99 2,97 2,94 2,91 

SK 10,32 10,32 10,31 10,3 

Abu 5,8 5,81 5,84 5,86 

BETN 51,96 51,91 51,86 51,81 

Gross Energi 

(kkal/kg)              
2665,5 2654,12 2636,44 2632,81 

Berdasarkan analisis laboratorium Nutrisi Makanan Ternak Fapet UB 



Pemberian pakan dilakukan dua kali 

sehari yaitu pada pagi jam 07.00-08.00 diberi 

konsentrat dan sore jam 15.00-16.00 diberi 

hijauan berupa daun kubis yang telah dilayukan. 

Pemberian pakan disediakan secara terbatas 

disesuaikan dengan kebutuhan ternak,  

konsentrat 130 g dan hijauan 700 g. Induk 

kelinci diberi pakan perlakuan selama tiga 

minggu setelah melahirkan. 

 Variabel yang diamati yaitu: produksi air 

susu induk kelinci,  pertambahan bobot badan 

(PBB) anak kelinci, mortalitas anak kelinci 

selama 3 minggu perlakuan. Rancangan 

penelitian menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan pembagian menjadi 3 

kelompok berdasarkan bobot badan, 4 perlakuan 

pakan dengan 2 ulangan. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) dan apabila terdapat perbedaan 

pengaruh perlakuan akan dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s (Steel & Torrie 1993). 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Terhadap Produksi Air Susu Induk 

kelinci 

Hasil penelitian pada kelinci dengan 

perlakuan pemberian daun katuk sebanyak 1 % 

(P1), 2 % (P2), 3 % (P3) menunjukkan adanya 

peningkatan produksi susu dibandingkan kontrol 

0 % (P0).  

Berdasarkan perhitungan statistic dapat 

dilihat pada tabel pengaruh daun katuk dalam 

meningkatkan produksi susu induk kelinci ini 

nyata (P < 0,05) dengan produksi tertinggi pada 

perlakuan P3 (136,59 g/hari), selanjutnya 

perlakuan P2 (129,65 g/hari), perlakuan P1 

(128.44 g/hari) dan perlakuan PO (121.91 

g/hari). Peningkatan produksi air susu induk 

tiap-tiap perlakuan dibandingkan dengan PO 

adalah P3 sebesar 5,7 %, P2 sebesar 3,1 %, P1 

sebesar 2,6 %. Pada gambar 1 di tunjukan pola 

produksi air susu induk kelinci perlakuan mulai 

minggu pertama hingga minggu ke tiga. 

Penimbangan dilakukan 3 kali dalam seminggu 

sehingga didapatkan 9 data pengukuran selama 

3 minggu penelitian.  

 

 

Tabel Pengaruh perlakuan terhadap pertambahan bobot badan, produksi air susu induk, dan mortalitas 

selama penelitian 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Produksi Air Susu Induk 

kelinci  (g/ekor/hari)   

121,91 ± 1,09a 128,44 ± 3,65b 129,65 ± 4,49b 136,59 ± 1,43c 

    PBB anak kelinci  

(g/ekor/3 minggu) 

240,10 ± 16,08a 239,40 ± 20,49a 248,15 ± 15,34a 277,58 ± 21,12b 

    Mortalitas anak kelinci             

(%) 

0,86 ± 0,137 0,76 ± 0,06 0,77 ± 0,10 0,75 ± 0,08 

        

Superskrip huruf (a,b,c) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang  nyata (p < 0,05) 



Pengaruh Perlakuan Terhadap PBB Anak 

kelinci 

 

 Pengukuran pertambahan bobot badan 

kelinci yaitu pengurangan bobot badan akhir 

dengan bobot badan awal pada suatu fase 

pertumbuhan. Jika pertambahan bobot badan 

dinyatakan harian maka nilai pertambahan 

bobot badan dibagi dengan lama hari 

pemeliharaan atau dalam mingguan dan 

seterusnya.  

Pertambahan bobot badan anak kelinci 

pada penelitian ini diperoleh dari selisih bobot 

badan anak akhir perlakuan yaitu saat umur 21 

hari dengan bobot badan lahir anak. Pada tabel 

6 menunjukkan pertambahan bobot badan anak 

kelinci mulai lahir hingga umur 3 minggu 

mengalami peningkatan yang nyata (P < 0,05) 

dibanding perlakuan kelinci kontrol.Jika dilihat 

dari perlakuan penambahan tepung daun katuk 

dapat dihasilkan data mulai terendah P1 

(239,40g/ekor/3 minggu), P0 (240,10 g/ekor/3 

minggu), P2 (248,15g/ekor/3 minggu) dan P3 

(277,58 g/ekor/3 minggu). 

Menurut Ensminger et al. (1990) faktor 

yang mempengaruhi pertambahan bobot badan 

adalah jenis dan kualitas bahan pakan, 

konsumsi pakan, jenis kelamin, umur, spesies, 

cara pemeliharaan dan kondisi lingkungan. 

Peningkatan pertambahan bobot badan anak 

kelinci secara khusus dapat disebabkan oleh 

produksi air susu induk, bobot induk, litter size 

dan mortalitas anak. Maertens et al. (2006) 

menyatakan bahwa anak kelinci secara ekskusif 

bergantung pada susu induk hingga umur 21 

hari. 

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Mortalitas 

Anak kelinci 

 

Mortalitas anak kelinci terutama pada 

masa prasapih dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor diantaranya adalah faktor genotip induk, 

keadaan induk ( umur dan bobot induk, litter 

size, remating interval, produksi susu, umur dan 

bobot anak lepas sapih), management 

pemeliharaan, dan kondisi lingkungan (iklim, 

suhu, dan angin) (Rashwan and Marai, 2000). 

Pada tabel menunjukkan mortalitas anak 

kelinci selama masa penelitian paling tinggi 

terdapat pada perlakuan P0 (0,86 %), kemudian 

menurun pada perlakuan P2 (0,77 %), P1 (0,76 

%) dan P3 (0,75 %). Hal ini menunjukan bahwa 

pemberian daun katuk dalam pakan induk 

mampu menurunkan mortalitas pada anak 

meskipun Secara statistik menunjukan 

perbedaan tidak nyata (P > 0,05). 

Maertens et al, 2006 mengemukakan 

jumlah produksi susu yang rendah serta kualitas 

yang kurang baik akan menyebabkan mortalitas 

meningkat. Air susu merupakan sumber 

makanan satunya-satunya bagi anak kelinci 

berumur 21 hari, setelah 21 hari anak kelinci 

akan keluar dari kotaknya dan mulai memakan 

induknya. 

Susu induk juga sumber imunitas tubuh 

pertama yang masuk saluran pencernaan pada 

awal kehidupannya sehingga anak kelinci akan 

lebih tahan terhadap penyakit. Hal ini 

menunjukkan bahwa kematian anak kelinci saat 

lahir hingga umur 21 hari berkaitan erat dengan 

produksi air susu induk karena air susu induk 

berperan sebagai sumber makanan dan sumber 

imunitas utama.Kelinci yang diberi tambahan 

pakam tepung daun katuk memiliki produksi 

susu yang lebih tinggi dibandingkan kelinci 

yang tidak diberi tambahan tepung daun katuk 

sehingga kebutuhan anak kelinci perlakuan 

akan air susu induk dapat tercukupi dengan 

baik.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penambahan  tepung daun katuk dalam 

pakan kelinci menyusui pada beberapa level 

pemberian dapat meningkatkan jumlah produksi 

air susu induk, PBB anak kelinci dan tidak 

berpengaruh terhadap mortalitas anak kelinci. 

Penambahan 3 % tepung daun katuk dalam 

pakan memberikan produksi susu induk dan 

pertambahan bobot anak kelinci yang terbaik. 

Disarankan untuk memanfaatkan 

campuran tepung daun katuk sebagai pakan 

alternatif untuk kelinci dengan level pemberian 

lebih dari 3% untuk mengetahui lebih lanjut 



pengaruh terhadap produksi susu induk dan 

pertambahan bobot anak kelinci. 
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