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BAB I 

           PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan kelinci di Indonesia masih diusahakan 

sebagai peternakan yang bersifat sambilan yang kegiatan 

dan manajemennya masih sangat sederhana. Usaha 

peternakan kelinci sebenarnya dapat dikembangkan dalam 

bentuk perusahaan peternakan, sehingga sasaran produksi 

kelinci dapat ditingkatkan sesuai target, mutu, dan 

permintaan pasar yang berkembang. Kelinci 

dikembangkan sesuai dengan tujuan produksi yaitu 

sebagai penghasil daging dari jenis New Zealand White, 

Flemish Giant, dan Californian, untuk produksi  kulit-

bulu dari jenis Rex dan Satin, serta untuk tujuan  Fancy 

dari jenis Hotot, Dwarf, Lops dan Lyon. Contoh peternak 

kelinci di Kabupaten Magelang banyak mengembangkan 

kelinci sebagai penghasil daging dari jenis Flemish Giant, 

English Spot, dan New Zealand White (Brahmatiyo et al., 

2006). Sedangkan di Malang raya khususnya di Batu 

peternak umumnya mengembangkan kelinci dengan 

tujuan penghasil daging dari jenis New Zealand White, 

Flemish Giant dan Rex ( Achmad dkk., 2015), atau untuk 
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tujuan  Fancy dari jenis Anggora, French Lop, 

Californian,dan Satin . 

Konsumsi daging kelinci di Indonesia masih 

belum menjadi perhatian pemerintah meskipun memiliki 

kandungan gizi tinggi serta memiliki kandungan natrium, 

kolesterol dan lemak yang rendah dibandingkan sumber 

daging lainnya. Sehingga dapat menjadi alternatif bagi 

masyarakat untuk bahan pangan sumber protein hewani 

yang rendah kolestrol. Daging kelinci berwarna putih 

lembut, kaya akan protein berkualitas baik, mengandung 

mineral dan asam linolenat yang tinggi  dibandingkan 

daging sapi, unggas, babi dan kambing. Hasil penelitian  

Nistor et al., (2013) menyebutkan perbedaan kandungan 

gizi daging antara beberapa spesies ternak yaitu daging 

kelinci kaya akan kalsium (21,4 mg/100 g), fosfor (347 

mg/100 g), lemak (9,2 g/100 g) dan kolesterol (56.4 

mg/100 g), daging sapi memiliki kandungan kolesterol 

tertinggi (114,5 mg/100 g), hampir dua kali lipat dari pada 

daging kelinci, sedangkan babi kaya lemak (28,2 g/100 g). 

Disimpulkan bahwa daging kelinci lebih sehat dari pada 

jenis daging lainnya yang sering digunakan dalam 

konsumsi manusia, karena mengandung kadar protein 

tinggi dan rendah lemak. 
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  Kelinci memiliki rasio daging dan tulang yang 

baik sehingga dapat diterima konsumen umum disebagian 

besar Negara di dunia (Amaefule et al., 2005). Menurut 

Kartadisastra (1997), karkas ternak kelinci adalah bagian 

yang sudah dipisahkan dari kepala, kulit, ekor dan 

jerohan. Besarnya bobot karkas tergantung pada besar 

kecilnya tubuh kelinci, jenis kelinci, sistem pemeliharaan, 

kualitas bibit, kualitas pakan, serta kesehatan ternak. 

Persentase karkas yang baik berkisar antara 40 sampai 

52% dari bobot hidupnya. Menurut Basuki (1985), 

persentase karkas segar kelinci lokal jantan adalah 

44.87% dan yang betina adalah 42.43%. Sedangkan 

penelitian Brahmantiyo dan Raharjo (2009) melaporkan 

bahwa persentase karkas dan potongan komersialnya 

untuk jenis kelinci Rex jantan adalah 51,95 %,betina 

51,19%,jenis Satin jantan 51,66%, betina 51,13%., di 

Negara Italia persentase karkas kelinci berkisar antara 

61,7 sampai 62,6 %  (Matics,et al. , 2014). 

            Kondisi peternakan rakyat di Malang Raya 

khususnya di Batu untuk persediaan pakan ternak kelinci 

tidak menentu sangat fluktuatif sekali dengan keadaan 

yang apa adanya untuk potensi hijauan pakan ternak yang 

memanfaatkan limbah pertanian dari jenis daun brokoli, 

daun kubis, daun selada dan rumput lapang . Untuk pakan 
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ternak kelinci yang berada di Desa Bumiaji Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu berdasarkan pengamatan saya daerah 

ini sangat subur tetapi untuk penyedia hijauan pakan 

ternak sangat terbatas dan sulitnya tenaga kerja untuk 

mendistribusikan hasil limbah pertanian ke peternak 

kelinci serta gajinya mahal. Dengan kondisi yang 

demikian pakan yang diberikan kepada kelinci tidak 

stabil, tidak standard, dan tidak mencukupi kebutuhan 

nutrisinya. Untuk breeding kelinci local di peternak 

umumnya belum ada sertifikasi bibit unggul, usaha 

breeding tidak ada dan belum adanya recording pada 

ternak. Manajemen yang diterapkan oleh peternak rakyat 

seperti pemeliharaan, perkawinan, reproduksi, pemasaran 

dan persentase ternak yang survive semuanya tidak 

standard. Akar permasalahan yang ada di peternak adalah 

reproduksi, jumlah anakan kelinci dan produksi susu. 

Untuk meningkatkan produksi kelinci dengan baik perlu 

mengembangkan sumber pakan alternatif yang 

mengandung protein tinggi yang sesuai dengan kebutuhan 

nutrisi ternak sehingga membuat produksi kelinci lebih 

menguntungkan karena tingginya biaya konvensional 

untuk pakan sumber protein. Kemudian dari hasil analisa 

situasi tersebut maka kami melakukan penelitian 

pemanfaatan potensi pakan lokal yang disuplementasi 
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dengan tepung daun kelor (Moringa oleifera) yang dapat 

diduga meningkatkan produksi susu karena dengan 

kandungan senyawa galactagogue (Mutiara dkk., 2013). 

             Fakta bahwa Moringa oleifera dapat ditambahkan 

dalam pakan ayam petelur sebesar 10% untuk 

meningkatkan produktifitas telur, 6% dalam pakan ayam 

layer, 5% dalam pakan  broiler, dan 20% dalam pakan 

kelinci (Kakengi et al., 2007). Mengenai manfaat 

ekonomi dalam pakan yang menggunakan daun kelor 

adalah pemberian 10% untuk menggantikan tepung ikan 

pada pakan broiler, 100% untuk menggantikan hijauan 

pakan kelinci dalam masa pertumbuhan  (Abbas, 2013). 

Moringa oleifera telah dilaporkan  pada pemberian 0,3% 

dalam pakan  sapi perah dapat meningkatkan produksi 

susu 5,7 kg/hari dan menunjukan adanya peningkatan 

sebesar 13% dibandingkan dengan perlakuan control yang 

merumput sendiri (Reyes-Sánchez et al, 2006.; Sarwatt et 

al., 2004). Moringa merupakan galactagogue herbal yang 

telah  banyak digunakan di Filipina dan beberapa negara 

di  dunia. Quisumbing adalah ilmuwan pertama di  

Filipina yang melakukan studi tentang sifat laktogenik di 

tahun 1987. Pada tahun 1996, Yabes-Almirante dan Lim 

menentukan hubungan kausal asupan kapsul kelor dengan 

peningkatan  produksi susu (ASI) dengan menunjukkan 
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peningkatan hormon prolactin pada ibu menyusui. Dari 

beberapa literatur diketahui bahwa daun kelor merupakan 

tanaman ajaib yang mengandung beberapa komponen 

nutrisi seperti asam amino lisin yang lengkap (CSIR, 

1962). Kandungan nutrisi daun kelor dipengaruhi oleh 

genotip, faktor lingkungan, penanganan  pasca panen, 

musim panen dan tahap pematangan daun memiliki 

pengaruh yang kuat pada kandungan nutrisi daun kelor. 

Kelor telah memperkuat kandungan protein dan serat 

dalam pakan. Protein kelor memiliki nilai biologis yang 

sangat tinggi (Zarkadas et al., 1995 ) dan memiliki faktor 

anti nutrisi yang rendah. Semua asam amino esensial 

dalam kelor berada dalam konsentrasi yang lebih besar 

dari yang direkomendasikan oleh FAO dan WHO dalam 

referensi untuk pangan bagi anak usia balita. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan tepung daun 

kelor Moringa oleifera terhadap respon produksi susu 

pada kelinci New Zealand White . 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Memperoleh informasi tentang manfaat 

penambahan tepung daun kelor Moringa oleifera terhadap 

respon produksi susu kelinci jenis New Zealand White . 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada peternak dan dunia 

pendidikan sebagai referensi untuk mengembangkan 

penelitian terbaru mengenai pemberian tepung daun kelor 

dalam ransum pakan lengkap dapat meningkatkan 

produksi susu kelinci New Zealand White karena sampai 

saat ini belum banyak dilaporkan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kelinci merupakan ternak polytocous yang 

artinya mampu beranak banyak sehingga agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang membutuhkan asupan susu dan 

manajemen pemeliharaan yang baik. Kualitas dan 

kuantitas produksi susu induk kelinci dipengaruhi oleh 

kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi selama 

masa laktasi.  Berdasarkan hasil studi pustaka diperoleh 

informasi bahwa daun Moringa oleifera yang banyak 

terdapat di Indonesia terbukti mampu meningkatkan 
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produksi susu pada beberapa spesies mamalia yaitu pada 

manusia dilaporkan mampu meningkatkan produksi ASI 

Yabes-Almirate dan Lim (1996), pada sapi perah (Rayes-

Sanchez et al., 2006; Sarwatt el al., 2004), pada mencit 

putih (Mutiara dkk, 2013). Pemberian daun Moringa 

oleifera  pada pakan kelinci untuk meningkatkan produksi 

susu sampai hari ini belum banyak dilaporkan dan hanya 

satu artikel yang dilaporkan oleh Odeyinka,et al. (2008)  

mengenai total produksi susu kelinci dari jenis New 

Zealand White, California White, Chinchilla dengan dosis 

pemberian terbaik 50 g dalam pakan. Maka dari itu untuk 

meningkatkan produksi susu kelinci telah dilakukan suatu 

penelitian untuk menguji pakan pemberian daun Moring 

oleifera pada pakan kelinci jenis New Zealand White 

terhadap produksi susu.  
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Gambar 1.  Bagan kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Pemberian tepung daun kelor dalam ransum 

pakan lengkap diduga dapat meningkatkan produksi 

susu kelinci jenis New Zealand White, menurunkan 

mortalitas dan meningkatkan pertambahan bobot 

badan anak . 

 

KERANGKA PIKIR 

KELINCI  POLYTOCOUS 

 Asupan  susu 

 Manajement pemeliharaan 

Berdasarkan hasil studi pustaka diperoleh informasi bahwa daun Moringa oleifera yang banyak terdapat di Indonesia 

terbukti mampu meningkatkan produksi susu pada beberapa spesies mamalia yaitu pada manusia dilaporkan mampu 

meningkatkan produksi ASI Yabes-Almirate dan Lim (1996), pada sapi perah (Rayes-Sanchez et al., 2006; Sarwatt el 

al., 2004), pada mencit putih (Mutiara dkk, 2013), namun pada kelinci belum banyak dilaporkan sampai hari ini. 
 

Agar anak dapat tumbuh 

& berkembang 

Kualitas & kuantitas pakan induknya 
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