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ABSTRACT 

 

The results showed that the average of the age of first mating was 7.54±0.15, 

7.20±0.17, 7.45±0.18 months for New Zealand White, Rex, and Flemish Giant rabbits, 

respectively. Service per conception was 1.24±0.07, 1.30±0.05, 1.36±0.07 times for New 

Zealand White, Rex and Flemish Giant rabbits, respectively. The gestation period of New 

Zealand White rabbit was 30.16±0.21 days, while 30.09±0.13 and 30.13±0.05 days for Rex 

and Flemish Giant, respectively. The litter size was 6.77±0.20, 6.40±0.15, 7.51±0.24 heads 

for New Zealand White, Rex and Flemish Giant rabbits, respectively. The weaning age of 

New Zealand White rabbit was 33.89±2.93 days, 33.37±22.22 days for Rex, and 34.17±2.41 

days for Flemish Giant. The rabbit can be mated again after previous marriage was 

57.59±9.69 days, 56.46±4.10 days, 55.19±6.10 days for New Zealand White, Rex, and 

Flemish Giant rabbits, respectively. So, it can be concluded that the breed of rabbit has an 

influence on the age of first mating and litter size. There was a difference of reproductive 

performance from three breeds of rabbits has also observed on the age of first mating and 

litter size variable, while no difference on service per conception, gestation period, weaning 

age and service periode variables. 
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Penelitian dilakukan pada 15 (lima belas) peternakan rakyat di Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang, pada tanggal 20 April sampai 10 Juni 2016. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pengaruh breed terhadap penampilan reproduksi kelinci dan 

membandingkan penampilan reproduksi kelinci New Zealand White, Rex dan Flemish Giant 

di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kelinci New Zealand White 108 ekor, Rex 100 ekor dan Flemish Giant 100 ekor. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan pengamatan langsung kepeternak dengan 

pengumpulan data primer. Penentuan lokasi dan sampel penelitian secara purposive sampling. 
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Data yang diperoleh dari penelitian ditabulasi, selanjutnya di analisis ragam (ANOVA) dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Jika diketahui hasil analisis ragam terdapat perbedaan yang 

berbeda maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata umur pertama kawin kelinci betina berturut-turut kelinci New 

Zealand White 7,54±0,15 bulan, Rex 7,20±0,17 bulan dan Flemish Giant 7,45±0,18 bulan. 

Service per conception kelinci New Zealand White 1,24±0,07 kali, Rex 1,30±0,05 kali dan 

Flemish Giant 1,36±0,07 kali perkawinan. Lama kebuntingan pada kelinci New Zealand 

White 30,16±0,21 hari, Rex 30,09±0,13 hari dan Flemish Giant 30,13±0,05 hari. Seekor 

kelinci betina dapat menghasilkan anak pada New Zealand White 6,77±0,20 ekor, Rex 

6,40±0,15 ekor dan Flemish Giant 7,51±0,24 ekor per kelahiran. Umur sapih pada kelinci 

New Zealand White 32,89±2,93 hari, Rex 33,37±2,22 hari dan Flemish Giant 34,17±2,41 

hari dan jarak kawin kelinci New Zealand White 57,59±9,69 hari, Rex 56,46±4,10 hari dan 

Flemish Giant 55,19±6,10 hari setelah perkawinan sebelumnya. Disimpulkan dari hasil 

penelitian bahwa breed kelinci berpengaruh terhadap umur pertama kawin dan litter size. Ada 

perbedaan penampilan reproduksi antar tiga breed kelinci pada variabel umur pertama kawin 

dan litter size sedangkan pada service per conception, lama kebuntingan, umur sapih dan 

jarak kawin tidak ada perbedaan antar tiga breed. 

Kata Kunci:  penampilan, litter size, umur sapih 

PENDAHULUAN 

Usaha peternakan mempunyai 

prospek untuk dikembangkan karena 

tingginya permintaan akan produk 

peternakan. Usaha peternakan juga sumber 

keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi 

sumber pendapatan bagi banyak 

masyarakat dari segi manfaat. 

Pengembangan ternak kelinci di 

masyarakat sudah lama dilakukan, namun 

jumlah peternak dan populasinya masih 

sangat rendah, antara lain disebabkan 

karena daging kelinci kurang 

memasyarakat. Hal ini disebabkan karena 

kelinci dikenal oleh masyarakat umum 

sebagai binatang kesayangan, padahal 

kelinci sangat potensial untuk 

dikembangkan baik sebagai alternatif 

penghasil daging untuk memenuhi 

kebutuhan gizi masyarakat maupun 

sebagai sumber pendapatan.   

Kombinasi antara modal kecil, jenis 

pakan yang mudah dan perkembangbiakan 

cepat sehingga cepat pula menghasilkan 

produk, menjadikan budidaya kelinci 

sangat relevan dan cocok sebagai 

alternative usaha bagi petani dengan lahan 

terbatas dan tidak mampu memelihara 

ternak besar. (Lestari,2004). 

Pada umumnya usaha kelinci masih 

menjadi peternakan keluarga yang bersifat 

sambilan dengan kapasitas kepemilikan 

yang tidak banyak. Masalah utama yang 

dihadapi dalam pengembangan kelinci 

meliputi sistem pemeliharaan yang masih 

bersifat tradisional, rendahnya 

keterampilan peternak, belum adanya 

seleksi yang terarah untuk meningkatkan 

mutu genetik dan terbatasnya ketersediaan 

bibit (Kusuma R.D, 2006). 

Karangploso merupakaan salah satu 

kecamatan di Kota Malang yang 

berpotensi untuk ternak kelinci. Kondisi 

wilayah yang mendukung dengan 

tersedianya hijauan segar dan dekat 

dengan pasar. Populasi ternak kelinci di 

Malang sejumlah 36.256 ekor yang 

tersebar di seluruh Kecamatan di 

Kabupaten Malang. Sedangkan jumlah 
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populasi ternak kelinci di Kecamatan 

Karangploso sejumlah 1.865 ekor pada 

tahun 2013 (BPS,2013).  

Produktivitas yang masih rendah 

dapat diakibatkan oleh berbagai faktor 

terutama berkaitan dengan breed kelinci. 

kelinci memiliki banyak breed dari jenis 

kecil, jenis sedang maupun yang besar dan 

masing-masing breed mempunyai potensi 

dan penampilan reproduksi yang 

bervariasi. Oleh karena itu, perlu kiranya 

dilakukan penelitian tentang penampilan 

reproduksi ternak kelinci New Zealand 

White, Rex dan Flemish Giant di 

Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang.  

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilakukan pada 15 (lima 

belas) peternakan rakyat di Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang. 

Penelitian ini berlangsung selama rentang 

waktu mulai 20 April 2016 sampai dengan 

10 Juni 2016, dalam mengumpulkan data 

sesuai dengan variabel yang digunakan.  

Materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah induk kelinci 

produktif. Kelinci New Zealand White 108 

ekor, Rex 100 ekor dan Flemish Giant 100 

ekor yang didapat dari 15 (lima belas) 

peternakan rakyat. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survei dan 

pengamatan langsung. Data primer 

diperoleh dari wawancara secara langsung 

dengan peternak  menggunakan daftar 

pertanyaan yang tersedia pada lembar 

kuisioner yang sudah dibuat, bisa dilihat 

pada Lampiran 22. 

Penentuan lokasi dan sampel 

penelitian secara purposive sampling yaitu 

pemilihan subyek didasarkan atas ciri atau 

sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui 

sebelumya serta mengacu pada 

pengambilan sampel dengan sengaja untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Penetuan 

lokasi penelitian yaitu di Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang. Kriteria 

purposive sampling adalah sebagai berikut: 

a) kelinci induk berumur 1-3 tahun b) 

kelinci New Zealand White, Rex dan 

Flemish Giant c) sistem pemeliharaan 

dikandangkan. 

Data yang diperoleh dari penelitian 

ini ditabulasi selanjutnya dianalisis ragam 

(analysis of variance, ANOVA).  

Adapun rancangan penelitian 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan rumus sebagai berikut: 

                      Yij=μ+τi+ Єij 

    Keterangan:  

Yij : nilai pengamatan dari perlakuan  

bangsa ke1-3 dan ulangan ke1-4 

 μ   : nilai tengah umum 

 τi   :  pengaruh bangsa ke1-3 

Єij : pengaruh galat percobaan dari 

perlakuan ke1-3 ulangan ke1-4 

Apabila hasil analisis ragam terdapat 

perbedaan yang berbeda maka dilajutkan 

dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

dengan rumus sebagai berikut: 

r

KTgalat
tBNT

*2
   

Keterangan: dimana t (α,v) 

didapatkan pada tabel sebaran t-student 

pada taraf uji nyata (α) dengan derajat 

bebas (v). Selanjutnya dihitung rataan dan 

standart deviasi dari masing-masing 

perlakuan diberi tanda beda berdasarkan 

uji BNT. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Umur Pertama Kawin Kelinci Betina 

Hasil penelitian kelinci pada umur 

pertama kawin terdapat pada Lampiran 1 

sampai 15. Adapun rata-rata umur pertama 

kawin pada Lampiran 16. Hasil analisis 

ragam umur pertama kawin kelinci betina 

bangsa New Zealand White, Rex dan 

Flemish Giant berbeda nyata (P˂0,05). 

Apabila hasil analisis ragam terdapat 

perbedaan yang berbeda maka dilanjutkan 

dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Adapun rataan umur pertama kawin 

kelinci betina bisa dilihat pada Tabel 3 

berikut: 

Tabel 3. Umur Pertama Kawin Kelinci 

Betina (bulan) 

Kelinci ∑sampel Rata-rata ± SD 

NZW 108 7,54 ± 0,15
c
 

Rex 100 7,20 ± 0,17
a
 

FG 100 7,45 ± 0,18
b
 

Keterangan: NZW (New Zealand White), FG 

(Flemish Giant), Huruf superskrip (a-b-c) 

yang berbeda pada kolom yang sama, berbeda 

nyata (P˂0,05).   

 

Hasil penelitian menunjukkan, 

bahwa rata-rata peternak mengawinkan 

kelinci betina pertama kali pada New 

Zealand White pada umur 7,54 bulan, 

Kelinci Rex pada umur 7,20 bulan dan 

kelinci Flemish Giant pada umur 7,45 

bulan. Hal ini tidak sesuai dengan 

pendapat Hustamin (2006), bahwa kelinci 

dara sebaiknya dikawinkan setelah 

berumur 6 bulan. Ditambahkan pendapat 

Brahmantiyo, dkk (2008) dari hasil 

penelitian menjelaskan bahwa, umur 

pertama kelinci betina kawin pada kelinci 

New Zealand White 7,85±0,93 bulan, 

kelinci Flemish Giant 7,80±0,89 bulan dan 

kelinci Rex 7,80±0,83 bulan.  

Menurut Brahmantiyo,dkk (2010) 

cepat lambatnya umur pertama kawin pada 

ternak kelinci di pengaruhi oleh faktor 

individu, lokasi peternakan, pakan yang 

diberikan dan sistem perkandangan. 

 

Service Per Conception 

Hasil penelitian kelinci pada 

service per conception terdapat pada 

Lampiran 1 sampai 15. Adapun rata-rata 

service per conception pada Lampiran 17. 

Hasil analisis ragam service per 

conception bangsa New Zealand White, 

Rex dan Flemish Giant tidak berbeda 

nyata (P>0,05). Adapun rataan service 

per conception bisa dilihat pada Tabel 4 

berikut: 

 

Tabel 4. Service Per Conception (kali) 

Kelinci ∑sampel Rata-rata ± SD 

NZW 108 1,24 ± 0,07 

Rex 100 1,30 ± 0,05 

FG 100 1,36 ± 0,07 

Keterangan: NZW (New Zealand White), FG 

(Flemish Giant).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata Service Per Conception ternak 

kelinci New Zealand White 1,24 kali, 

kelinci Rex 1,30 kali dan kelinci Flemish 

Giant 1,36 kali. Hasil penelitian Fauzi, dkk 

(2015), bahwa service per conception rata-

rata 1 sampai 2 kali perlakuan perkawinan, 

sehingga kelinci dapat pastikan mengalami 

kebuntingan. Ditambahkan oleh pendapat 

Limbong (2008) bahwa 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. 
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Lama Kebuntingan Kelinci 

Hasil penelitian kelinci pada lama 

kebuntingan terdapat pada Lampiran 1 

sampai 15. Adapun rata-rata lama 

kebuntingan pada Lampiran 18. Hasil 

analisis ragam lama kebuntingan bangsa 

New Zealand White, Rex dan Flemish 

Giant tidak berbeda nyata (P˃0,05). 

Adapun rataan lama kebuntingan kelinci 

betina bisa dilihat pada Tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Lama Kebuntingan Kelinci (hari) 

Kelinci ∑sampel Rata-rata ± SD 

NZW 108 30,16 ± 0,21 

Rex 100 30,09 ± 0,13 

FG 100 30,13 ± 0,05 

Keterangan: NZW (New Zealand White), FG 

(Flemish Giant).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata lama kebuntingan ternak kelinci 

New Zealand White 30,16 hari, kelinci 

Rex 30,09 hari dan kelinci Flemish Giant 

30,13 hari. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Fauzi, 

dkk.,(2015) yang menyatakan bahwa 

kebuntingan pada ternak kelinci berkisar 

antara 29 hari dan maksimal 31,5 hari. 

Ditambahkan pendapat dari hasil 

penelitian Brahmantiyo, dkk (2008) bahwa 

lama kebuntingan pada kelinci New 

Zealand White rata-rata 29,55±0,94 hari, 

kelinci Flemish Giant 30,30±1,22 hari dan 

kelinci Rex 29,05±0,89 hari.  

Menurut Limbong (2008) lama 

kebuntingan adalah waktu dari mulai 

perkawinan sampai beranak, lama 

kebuntingan dipengaruhi oleh jenis induk, 

jumlah anak daan lingkungan. 

Litter Size Kelinci 

Hasil penelitian kelinci pada litter 

size terdapat pada Lampiran 1 sampai 15. 

Adapun rata-rata litter size pada Lampiran 

19. Hasil analisis ragam litter size bangsa 

New Zealand White, Rex dan Flemish 

Giant berbeda sangat nyata (P˂0,01). 

Apabila hasil analisis ragam terdapat 

perbedaan yang berbeda maka dilajutkan 

dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Adapun rataan litter size kelinci bisa 

dilihat pada Tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Litter Size Kelinci (ekor) 

Kelinci ∑sampel Rata-rata ± SD 

NZW 108 6,77 ± 0,20
b
 

Rex 100 6,40 ± 0,15
a
 

FG 100 7,51 ± 0,24
c
 

Keterangan: NZW (New Zealand White), FG 

(Flemish Giant), Huruf superskrip (a-b-c) 

yang berbeda pada kolom yang sama, 

berbeda sangat nyata (P˂0,01).   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata litter size kelinci New Zeland 

White 6,77 ekor, kelinci Rex 6,40 ekor dan 

kelinci Flemish Giant 7,51 ekor. Menurut 

Brahmantiyo, dkk., (2008) mengatakan 

bahwa jumlah anak sekelahiran berturut-

turut kelinci Flemish Giant 7,10±0,97 

ekor, kelinci New Zealand White 

7,05±0,94 ekor, dan kelinci Rex 6,95±0,89 

ekor. Ditambahkan pendapat Kadarwati 

(2006) menyebutkan bahwa besarnya anak 

per kelahiran dipengaruhi oleh bangsa 

ternak, umur induk, musim kelahiran dan 

kondisi lingkungan.  

Umur Sapih Kelinci 

Hasil penelitian kelinci pada umur 

sapih terdapat pada Lampiran 1 sampai 15. 

Adapun rata-rata umur pertama kawin 

pada Lampiran 20. Hasil analisis ragam 

umur sapih kelinci  bangsa New Zealand 

White, Rex dan Flemish Giant tidak 

berbeda nyata (P˃0,05). Adapun rataan 
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umur sapih kelinci bisa dilihat pada Tabel 

7 berikut: 

Tabel 7. Umur Sapih Kelinci (hari) 

Kelinci ∑sampel Rata-rata ± SD 

NZW 108 32,89 ± 2,93 

Rex 100 33,37 ± 2,22 

FG 100 34,17 ± 2,41 

Keterangan: NZW (New Zealand white), FG 

(Flemish Giant).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata kelinci di Karangploso umur 

sapih untuk kelinci New Zealand White 

32,89 hari, kelinci Rex 33,37 hari dan 

kelinci Flemish Giant 34,17 hari. Hal ini 

tidak sesuai dengan pendapat Purnama 

(2000), bahwa penyapihan kelinci yang 

efesien dapat dilakukan pada umur 35 hari 

sampai 45 hari. Ditambahkan pendapat 

Sarwono (2002), menyatakan bahwa 

penyapihan lebih awal akan 

memungkingkan litter size yang lebih 

banyak dalam masa setahun. 

Jarak Kawin Kelinci 

Hasil penelitian kelinci pada jarak 

kawin terdapat pada Lampiran 1 sampai 

15. Adapun rata-rata jarak kawin pada 

Lampiran 21. Hasil analisis ragam jarak 

kawin bangsa New Zealand White, Rex 

dan Flemish Giant tidak berbeda nyata 

(P>0,05). Adapun rataan jarak kawin 

kelinci bisa dilihat pada Tabel 8 berikut: 

Tabel 8. Jarak Kawin (hari) 

Kelinci ∑sampel Rata-rata ± SD 

NZW 108 57,59 ± 9,69 

Rex 100 56,46 ± 4,10 

FG 100 55,19 ± 6,10 

Keterangan: NZW (New Zealand white), FG 

(Flemish Giant).  

Hasil penelitian menunjukkan rata-

rata jarak kawin kelinci New Zealand 

White 57,59 hari, Kelinci Rex 56,46 hari 

dan kelinci Flemish Giant 55,19 hari. 

Rata-rata peternak di Karangploso 

mengawinkan kelinci betina setelah 

melahirkan yaitu minimal satu minggu 

setelah melahirkan dan satu minggu 

setelah kelinci di sapih. Hal ini tidak sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Fauzi, dkk., (2015) bahwa jarak 

kawin kelinci atau jarak waktu yang 

dibutuhkan oleh kelinci untuk melakukan 

perkawinan lagi setelah beranak yaitu 

minimal 10 hari dan maksimal hingga 25 

hari. Ditambahkan pendapat Purnama 

(2000), bahwa jarak kawin setelah beranak 

yang ideal adalah 14 hari (atau 45 hari 

pasca perkawinan sebelumnya) karena 

selain efisien juga memberikan performan 

yang baik pada jumlah anak yang 

dilahirkan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di 

Karangploso Kabupaten Malang dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Breed kelinci New Zealand White, 

Rex dan Flemish Giant berpengaruh 

terhadap umur pertama kawin kelinci 

betina dan litter size. 

2.  Ada perbedaan penampilan 

reproduksi dari tiga breed kelinci 

pada variabel umur pertama kawin 

kelinci betina dan litter size, 

sedangkan pada service per 

conception, lama kebuntingan, umur 

sapih dan jarak kawin tidak ada 

perbedaan antar tiga breed. 
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SARAN 

1. Perlu ada pendampingan dari dinas 

peternakan kabupaten Malang kepada 

peternak kelinci di Kecamatan 

Karangploso terkait pentingnya 

recording dalam manajemen 

pemeliharaan kelinci, sebab 

kurangnya perhatian peternak 

terhadap recording.  

2. Penelitian lebih lanjut tentang 

penampilan reproduksi dan produksi 

ternak kelinci perlu menambahkan 

catatan harian atau recording untuk 

memudahkan manajemen 

pemeliharaan ternak kelinci.       

 

DAFTAR PUSTAKA 

BPS. 2013. “Jumlah ternak yang di potong 

menurut Kabupaten dan Kota”. 

Dinas Peternakan. Jawa Timur. 

Brahmantiyo, B., Y.C. Raharjo, S.S. 

Mansjoer dan H. Martojo. 2008. 

Performa Produksi Kelinci di 

Kabupaten Magelang, Jawa 

Tengah. Prosiding Seminar 

Nasional Teknologi Peternakan 

dan Veteriner 2008. Hal 583-

586. 

Brahmantiyo, B.,Y. C. Raharjo, H. 

Martojo dan S. S. Mansjoer.  

2010. Performa Produksi 

Kelinci Rex, Satin dan 

Persilangannya. JITV 15 (2): 

131-137. 

Fauzi, A.Z., S. Minarti dan N. Cholis. 

2015. Penampilan Reproduksi 

Ternak Kelinci Potong Di 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, Malang. 

Hustamin, R., 2006. Panduan Memelihara 

Kelinci Hias. Agromedia 

Pustaka, Jakarta 

Kadarwati. 2006. Pengaruh Akar Gingseng 

(wild gingseng) dalam Ransum 

Mencit (Mus Musculus) 

Terhadap Jumlah Anak dan 

Pertumbuhan Anak dari Lahir 

Sampai dengan Sapih. Skripsi. 

Institut Pertanian Bogor. Bogor 

Kusuma, R.D, 2006. Produktivitas Tiga 

Bangsa Kelinci Di Peternakan 

Rakyat Desa Pakunden 

Kecamatan Ngluwar 

Kabuapaten Magelang Jawa 

Tengah. Skripsi. Teknologi 

Reproduksi Ternak Fakultas 

Peternakan. Intitut Pertanian 

Bogor 

Lestari, C. M. S. 2004. Penampilan 

Produksi Kelinci Lokal 

Menggunakan Pakan Pellet 

dengan Berbagai Aras Kulit Biji 

Kedelai. Pros. Seminar Nasional 

Teknologi dan Peternakan. Pusat 

Penelitian dan Pengembangan 

Peternakan, Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pertanian.  

Limbong, S. R. 2008. Pengaruh Frekuensi 

Perkawinan dan Sex Ratio 

terhadap Lama Bunting dan 

Litter Size pada Kelinci 

Persilangan. (Skripsi). Fakultas 

Pertanian. Universitas Sumatera 

Utara. Medan.  

Purnama, D dan W. P. Sumadia. 2000. 

Kegagalan Reproduksi Pada 



8 
 

Ternak Kelinci. Temu teknis 

fungsional non peneliti Balai 

Penelitian Ternak. Hal. 167-173. 

Sarwono, B. 2002. Kelinci Potong dan 

Hias. Agro Media Pustakan, 

Jakarta 7:20-21:45 


