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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Respon produksi susu kelinci New Zealand 

White dengan pemberian pakan tepung daun 

kelor ( Moringa oleifera ) 

 Hasil penelitian pengaruh penambahan tepung 

daun kelor terhadap respon produksi susu kelinci New 

Zealand White disajikan pada tabel 6 dan gambar 

9,10,11 sebagai berikut: 

Tabel 6. Respon produksi susu, angka mortalitas dan 

pertambahan bobot badan anak kelinci terhadap 

penambahan daun kelor dalam ransum induk  

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom 
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yang sama menunjukan berbeda sangat nyata 

(P<0,01). 

 

Gambar 9. Grafik produksi susu kelinci yang diberi 

perlakuan pakan Moringa 0% selama 

laktasi 28 hari dengan litter size 4,8 ± 2,2 

 

 

Gambar  10 . Grafik produksi susu kelinci yang 

diberi perlakuan pakan Moringa 5% 
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selama laktasi 28 hari dengan litter size 

5,0 ± 1,7 

 

 
Gambar 11.Grafik produksi susu kelinci yang diberi 

perlakuan pakan Moringa 10% selama 

laktasi 28 hari dengan litter size 5,2 ± 0,8  

Produksi susu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu genetik, breed (jenis kelinci), lingkungan, 

status fisiologis, pakan dan air minum yang diberikan 

dalam ransum selama masa laktasi, serta jumlah anak 

kelinci saat kelahiran (liter size). Semakin besar liter 

size pada kelinci maka produksi susu yang dihasilkan 

akan semakin meningkat (Fugle, 2001). Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena produksi susu dapat 

dirangsang melalui proses “suckling” oleh anak 
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sehingga semakin tinggi litter size akan menyebabkan 

semakin banyak susu yang dapat dikeluarkan dari 

kelenjar susu (Morag, Popoliker and Yagir, 1975). 

Menurut Haenlei (2002) pengaruh genetik pada 

produksi susu sebesar 25%. Produksi susu kelinci di 

dearah tropis umumnya  lebih rendah dibandingkan 

dengan daerah sub-tropis (Ayyat et al,1995, Khalil 

dan Afifi 2000, Al-sobayil  et al ,2005 dan Al-Saef  et 

al, 2008). Kualitas dan kuantitas produksi susu induk 

kelinci dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan 

yang dikonsumsi selama masa laktasi. Maka dari itu  

pemberian tepung daun kelor (Moringa oleifera) pada 

ransum kelinci selama laktasi dapat meningkatkan 

produksi susu.  

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). 
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Sedangkan penelitian pemberian tepung daun kelor 

(M. oleifera) terhadap respon produksi susu kelinci 

sampai hari ini belum banyak dilaporkan .   

Hasil tinjauan pustaka tentang pengaruh 

pemberian daun kelor pada kelinci telah banyak 

dilaporkan dalam kaitannya dengan penampilan 

produksi, reproduksi, serta pengaruhnya terhadap  

parameter profil darah khususnya nilai hematologi 

dan efisiensi ekonomi ditinjau dari biaya pakan yang 

dikeluarkan. Abuh, et al. (2013) melaporkan pengaruh 

penambahan daun kelor terhadap morfometri, 

penurunan kualitas sperma di epididimis testis pada 

dosis pemberian sebesar 15%; Peneliti lain, Musa et 

al. (2014) melaporkan terjadinya penurunan produksi 

sperma harian,, cadangan sperma di dalam testis pada 

pemberian dosis 250 mg/L secara oral.   

Penampilan secara evaluasi nutrisi dalam 

pemberian pakan (M.oleifera) dapat meningkatkan 

konsumsi, efisiensi pemanfaatan energi dan protein 

dalam pakan, konversi pakan, daya cerna nutrisi yang 

tinggi, pemanfaatan kandungan nitrogen dalam pakan, 

sebagai feed aditif alami yang bersifat non toxic, 
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sebagai sumber protein pakan non konvensional, 

efisiensi biaya pakan per kg, meningkatkan bobot 

badan harian, laju pertumbuhan ternak, persentase 

karkas tanpa lemak (Adenji ,et al.2012) pemberian 

terbaik 60%. Sedangkan menurut (Yakubu,et al. 

2013) dapat mempengaruhi karakteristik organ, 

hematologi, indek serum biokimia darah dengan dosis 

pemberian terbaik 75%; 0,45%; 40%; (El-Badawi, et 

al., 2014; El-Badawi,et al. 2015). Konsumsi pakan 

hijauan di daerah tropis dalam batas tertentu dapat 

meningkatkan produksi susu kelinci namun belum ada 

batas rekomendasi yang terbaik yang dikemas dalam 

pakan komersil (Safwat, et al. 2015; Safwat, et al. 

2014). 

Penampilan beberapa parameter profil darah 

pada ternak kelinci dalam pemberian (M.oleifera) 

tidak mempengaruhi profil hematologi, serum darah 

kelinci, meningkatkan intake, pertumbuhan, 

kesehatan ternak, mengurangi kadar kolestrol, FCR, 

bobot lahir anak ,efisiensi biaya pakan dengan 

pemberian dosis terbaik 15 % (Ewuola, et al. 2012; 

Aboh, et al. 2012; Terzungwe, et al. 2013; Vantsawa 
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and Daramola, 2014; Manohar, et al. 2012). Moringa 

olifera dapat meningkatkan aktifitas enzim, 

konsentrasi insulin darah, metabolisme glukosa 

,membantu dalam berfungsinya hati, kelenjar prostat 

& kegiatan hepatobilier, berkolerasi negatif terhadap 

histologi organ utama dengan pemberian dosis terbaik 

2,5 ml dalam bentuk ekstrak Moringa secara oral 

(Isitua and Ibeh, 2013); 150 dan 300 mg/kg 

(Moustapha, et al.2013); 250 mg/L (Musa, et al. 

2014). Moringa Memiliki sifat toksisitas yang rendah 

dalam waktu singkat yang dapat menyebabkan 

kematian dengan dosis pemberian 450 mg/ml 

(Osman, et al. 2015). Menurunkan plasma glukosa, 

memiliki sifat hipoglikemik yang dapat mengobati 

diabetes, hematologi ternak ,pemberian dosis terbaik 

150 mg/kg BB (Omeni ,et al.2015); Moringa 

memiliki efek hipokolesterolemik, menurunkan 

kolestrol dan urea selama laktasi, pemberian dosis 

terbaik 300 ml/L (Emmanuel ,et al.2015). Penampilan 

efisiensi ekonomi dalam biaya pakan untuk pemberian 

(M.oleifera) dapat menurunkan biaya produksi 

(TVC), keuntungan bersih, biaya PBB, biaya pakan 
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per kg, efisiensi konsumsi dan konversi pakan dengan 

pemberian terbaik 15% dalam ransum pakan (Owen, 

et al. 2013). Dari referensi yang telah dijelaskan 

dalam uraian paragraf diatas dapat dilihat secara 

terperinci pada lampiran 2. 

 

4.2 Mortalitas anak kelinci New Zealand White  

     selama laktasi 

Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat 

dilihat pada Tabel. 11 mortalitas anak kelinci selama 

masih menyusu pada induknya selama 28 hari pada  

perlakuan P0 memberikan pengaruh yang berbeda 

sangat nyata (P <0.01) terhadap mortalitas anak 

kelinci New Zealand White. Pada perlakuan control 

adanya mortalitas sebesar 12,5% karena system imun 

yang rendah dari kualitas nutrisi yang ditransfer dari 

induknya sehingga anak kelinci mudah mati. 

Penyebab tingginya kematian pada anak kelinci yaitu 

keadaan perubahan  lingkungan yang ekstrim, 

pembagian susu kelinci yang tidak merata, induk 

kelinci tidak mau menyusui anaknya, induk memakan 

anaknya sendiri (kanibalisme). Terjadinya penyakit, 
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anak kelinci terlalu kecil dan, mother ability (sifat 

keibuan),faktor genotip induk, keadaan induk (umur 

dan bobot induk), litter size, remating interval, 

produksi susu, umur dan bobot anak lepas  sapih), 

managemen pemeliharaan (Rashwan dan Marai 

2000). Anak kelinci tidak mendapat air susu (2-3 hari) 

karena induk gagal memproduksi air susu sehingga 

menyebabkan kematian pada anak kelinci, persediaan 

air minum dan makanan yang jumlahnya sangat 

kurang sehingga produksi susu yang dihasikan tidak 

maksimal, anak yang baru lahir mati, dan induk 

melompat kesarang anaknya sehingga anaknya 

terinjak (Wilujeng, 2009). Jumlah produksi dan 

kualitas susu yang rendah akan menyebabkan anak 

kelinci masih merasa lapar dan gampang sakit 

sehingga angka mortalitas meningkat. Hal ini 

menunjukkan bahwa mortalitas anak kelinci saat lahir 

hingga umur 21 hari berkaitan erat dengan produksi 

air susu induk sebagai sumber makanan dan sumber 

imunitas utama. Mortalitas yang tidak terlalu tinggi 

karena box untuk anak dipisahkan dari induknya  dan 

diberikan pada induk hanya saat menyusi saja. 
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Pengkontrolan yang ketat serta box anak dimasukkan 

ke dalam pelindung sehingga tidak kedinginan pada 

malam hari. Tingkat mortalitas anak kelinci saat 

dilahirkan adalah 5-7% sedangkan saat masa prasapih 

12 % – 20% serta dapat meningkat hingga 50% atau 

lebih tergantung penyebabnya (Peters, 1988). 

Sedangkan pada pakan yang ditambahkan 

daun kelor tidak ada mortalitas karena M. oleifera 

dapat digunakan sebagai senyawa biokimia aktif 

dalam pakan sebagai supplemen tunggal yang dapat 

digunakan sebagai agen bioceutique untuk 

menggantikan antibiotik. Djakalia et al. (2011) 

berpendapat bahwa suplementasi kelor sebesar 3% 

pada pakan kelinci NZW pasca sapih umur satu bulan 

memberikan hasil terbaik dalam bobot badan, tingkat 

pertumbuhan, mortalitas dan kelangsungan hidup 

anak kelinci. Pada penelitian Kagya-Agyemang 

(2013) menyatakan pemberian M. Oleifera 10 % dapat 

menurunkan mortalitas. Hal ini menunjukkan 

penambahan tepung daun kelor (M. oleifera) 

merupakan protein yang baik bagi pertumbuhan dan 

kesehatan kelinci. Selain kandungan nutrisi dalam 
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pakan kondisi lingkungan pemeliharaan juga 

diperhatikan seperti rataan suhu Kota Batu pada saat 

penelitian sebesar 25º C dengan kelembapan sebesar 

64% yang dapat dilihat pada gambar 12. Nilai suhu 

25º C untuk pertumbuhan kelinci kurang sesuai, 

menurut Direktorat Jendral Peternakan (2008) 

menyatakan bahwa suhu optimal kandang untuk 

perkembang biakan kelinci  sebesar 15–20º C dengan 

kelembapan sebesar 45–70%. Untuk rata- rata suhu 

dan kelembapan di Kota Batu Bumiaji dapat dilihat 

pada gambar 12 selama masa penelitian. 

 Gambar 12. Grafik Kelembapan dan Suhu selama 

penelitian 28 hari di Kota Batu  

4.3 Pertambahan bobot badan anak kelinci New  

      Zealand White 
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Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat 

dilihat pada tabel 11, gambar 13 dan gambar 14 pada 

perlakuan  P1 yang ditambahkan 5% tepung daun 

kelor memberikan pengaruh berbeda yang sangat 

nyata (P<0.01) terhadap pertambahan bobot badan 

harian anak kelinci New Zealand White. Hasil 

penelitian El-Badawi (2014) menyatakan bahwa 

maksimal pemberian M.oleifera sebesar 30% dapat 

meningkatkan bobot badan kelinci NZW karena 

sebagai feed additive alami dalam pakan dan memiliki 

nilai kecernaan nutrisi yang tinggi. Tingkat  bobot 

badan anak kelinci dalam penelitian Odeyinka et al. 

2008 (62,93-97,65) lebih tinggi dari 63,3-76,1% yang 

dilaporkan oleh Ren et al (2003). Pada penelitian Roy 

et al . (2002) dan Rahim et al. (1997) rataan bobot 

badan harian dari anak kelinci yaitu 8.64 g/hari pada 

pemberian M.oleifera 50% dalam pakan sebagai 

pengganti Centrosema pubescens. Hal ini 

menunjukkan tepung daun kelor (M. oleifera) 

memiliki kualitas protein yang baik untuk 

pertumbuhan optimal kelinci dan meningkatkan bobot 

badan harian. 
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Gambar 13.  Grafik rataan Pertambahan Bobot Badan 

anak kelinci selama penelitian 

Faktor yang mempengaruhi pertambahan 

bobot badan anak yaitu konsumsi pakan dan minum 

yang diberikan saat induk masa laktasi, kualitas nutrisi 

yang dikonsumsi ternak, genetik, lingkungan kandang  

yang termasuk suhu kandang, kebersihan kandang dan 

cuaca. Kelinci yang tumbuh pada suhu yang kurang 

optimal akan menyebabkan kelinci stress dan 

mengakibatkan rendahnya konsumsi pakan sehingga 

berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan 

ternak. 

Pertumbuhan biasanya diukur dengan 

pertambahan bobot hidup yang diiringi  dengan 
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perubahan ukuran tubuh. Pertumbuhan ternak pada 

umumnya mengikuti pola kurva sigmoid yang 

merupakan hubungan antara bobot tubuh ,umur dan 

pola pertumbuhan pada kelinci (Sanford,1980). 

Pertambahan bobot badan anak kelinci menurut 

Reksohadiprodjo (1984) bobot badan ternak umur 3–

8 minggu 362.2–1816.0 dengan rataan pertambahan 

bobot badan 41.5 g/hari. Menurut Partridge dan Allan 

(1983) bahwa konsumsi ransum induk fase laktasi 

pada minggu pertama lebih rendah kemudian 

meningkat sejalan dengan meningkatnya produksi 

susu pada minggu berikutnya sehingga asupan gizi 

pada anak tercukupi dan PBBH akan meningkat. 

Menurut Parigi-Bini dkk. (1991) bahwa pada minggu 

ke-3 anak kelinci sudah mengkonsumsi makanan 

padat sehingga akan terjadi peningkatan bobot badan 

yang sangat tajam. Menurut Cheeke (1987) 

pertambahan bobot hidup kelinci yang sedang tumbuh 

didaerah tropis dapat mencapai 10-20 g/ekor/hari. 

Fase percepatan dimulai pada umur 3 sampai 8 

minggu, kemudian lambat setelah umur 9 minggu dan 

setelah berumur 20 minggu tidak terjadi pertumbuhan 
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(Rao dkk 1977). Fase percepatan (3 sampai 8 minggu) 

merupakan fase yang sangat rentan terhadap 

perubahan lingkungan dan sangat tinggi angka 

kematiannya, karena itu pada fase ini diberi ransum 

berkualiatas yang baik agar kemampuan 

pertumbuhannya maksimal. Menurut Ali, dkk (2010) 

kebutuhan nutrien bagi ternak tergantung dari jenis 

ternak, umur, bobot badan, fase tumbuh. Semakin 

besar bobot badan, produksi dan pertumbuhan cepat 

maka kebutuhan nutrien lebih banyak. Perbedaan 

jumlah kandungan nutrisi dalam masing-masing 

pakan perlakuan mempengaruhi tingkat pertambahan 

bobot badan.Kandungan nutrisi dalam pakan dinilai 

masih memberikan pengaruh yang cukup baik bagi 

pertambahan bobot badan kelinci. Menurut Risqiani 

dan Arifah (2001) menyatakan bobot awal kelinci 

mempengaruhi bobot hidup kelinci, karena ketika 

bobot awalnya lebih tinggi maka memungkinkan hasil 

bobot akhirnya lebih tinggi juga. 


