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ABSTRACT

THE EFFECTS OF UTILIZATION OF CARROT LEAF AND RUMEN 
CONTENT AS SUBSTITUTE OF WHEAT POLLARD IN RABBIT DIET 

ON CARCASS WEIGHT AND PERCENTAGE AS WELL AS INTERNAL 
ORGAN WEIGHT NEW ZAELAND WHITE RABBIT

The purpose of this experiment was to know the effect of utilization of 
rumen content and carrot leaf as a substitute of  wheat pollard on rabbit carcass 
weight,  carcass  percentage,  and  internal  organ  weight of  New Zealand  White  
rabbit. The experiment was carried out at Sumbersekar field laboratory from July 
to August  2007 and Animal Nutrition Laboratory,  Animal  Husbandry Faculty, 
Brawijaya University Malang.

Materials used in this experiment were 24 New Zealand White kidlings aged 
3-6 weeks. Feed rations used in this experiment were:  first treatment (P0)  10% 
soybean meal and mollases mixture + 90% wheat pollard, second treatment (P1) 
10 % soybean meal and mollases mixture + 60%  wheat pollard + 30% rumen 
content  and carrot  leaf,  third  treatment  (P2)  10% soybean  meal  and mollases 
mixture  30%  wheat  pollard + 60% rumen content  and carrot  leaf,  and fourth 
treatment (P3) 10% soybean meal and mollases mixture + 90% rumen content and 
carrot leaf. The variables measured were carcass weight, carcass percentage, and 
internal organ weight. The data obtained was subjected to analysis of variance of 
the Randomized Block Design. 

The result of this experiment showed that high significant (P<0,01) for body 
weight  gain,  and  internal  organ  weight,  but  not  significant  (P>0,05)  for  feed 
consumption, carcass weight, and carcass percentage. 

The  conclusion  of  this  experiment  was  that  wheat  pollard could  be 
subtituted by mixture of rumen content and carrot leaf up to 60 %.

Keyword : New Zealand White rabbit, carrot leaf, wheat pollard, rumen content, 
organ weight, carcass weight, carcass percentage. 
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RINGKASAN

PENGARUH PEMBERIAN CAMPURAN DAUN WORTEL DAN ISI 
RUMEN SEBAGAI PENGGANTI WHEAT POLLARD DALAM PAKAN 

TERHADAP BERAT KARKAS, PERSENTASE KARKAS, ORGAN 
DALAM KELINCI NEW ZEALAND WHITE

Penelitian  ini  dilaksanakan di  Laboratorium  Lapang  Sumbersekar 
Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan di Laboratorium Nutrisi  dan Makanan 
Ternak  Fakultas  Peternakan  Universitas  Brawijaya  Malang.mulai  bulan  Juli 
sampai Agustus 2007

Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  penggunaan 
campuran daun wortel (DW) dan isi rumen (IR) sebagai pengganti wheat pollard 
(WP) terhadap berat dan  presentase karkas, dan berat organ dalam kelinci  New 
Zealand White .

Materi  yang digunakan adalah kelinci  New Zealand White  sebanyak 24 
ekor  dengan  umur  3-6  minggu  yang  diperoleh  dari  peternak  kelinci  di  Desa 
Songgokerto,  Kota  Batu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  percobaan 
dengan  Rancangan  Acak  Kelompok  (RAK)  dan  dilanjutkan  dengan  Uji  Beda 
Nyata  Terkecil  (BNT),  yang  terdiri  dari  empat  perlakuan  dan  tiga  kelompok, 
pengelompokannya berdasarkan berat badan. Adapun perlakuan tersebut adalah 
perlakuan pertama (P0): 90 % WP + 10 % bungkil kedelai (BKk) dan molases 
(MO), perlakuan kedua (P1): 60 % WP + 30 % IR dan DW + 10% BKk dan MO, 
perlakuan ketiga (P2): 30 % WP + 60 % IR dan DW + 10% BKk dan MO, dan 
perlakuan keempat (P3): 90% IR dan DW + 10% BKk dan MO. Variabel yang 
diukur  adalah  konsumsi  bahan  kering  (BK),  pertambahan  berat  badan  (PBB), 
berat  karkas,  persentase  karkas,  berat  organ  dalam,  dan  panjang  saluran 
pencernaan. 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rata-rata  kelompok  berat  badan 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua variabel. Hasil statistik untuk 
pakan  perlakuan  menunjukkan  pengaruh  yang  sangat  nyata  (P<0,01)  terhadap 
pertambahan berat badan (PBB), dan organ dalam, sedangkan yang memberikan 
pengaruh tidak nyata (P>0,05) adalah terhadap konsumsi BK, berat karkas, dan 
persentase  karkas.  Berdasarkan hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa perlakuan 
60% DW dan IR + 30% WP (P2) memberikan konsumsi bahan kering, PBB, berat 
karkas, dan persentase karkas tertinggi berturut –turut adalah 2597 g, 631,33 g, 
606 g, 51,92 %. Sedangkan untuk organ pada perlakuan P2 juga menunjukkan 
rata-rata nilai tertinggi.

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian 
campuran 60% DW dan IR dapat digunakan sebagai pakan kelinci. Pada level 
tersebut  dapat  meningkatkan  PBB  dan  berat  organ  dalam,  tetapi  tidak 
memperbaiki  konsumsi  BK,  berat  dan  persentase  karkas  kelinci  New Zealand 
White.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelinci  merupakan  salah  satu  ternak  yang  mempunyai  potensi  sebagai 

ternak penghasil  daging yang mempunyai  keunggulan dari  ternak lain.  Daging 

kelinci  sangat  disukai  orang  selain  enak,  cara  memasaknya  juga  mudah.  Jika 

dilihat dari segi kualitas, daging kelinci memiliki kandungan lemak sekitar 7,06%, 

sedangkan kandungan proteinnya sekitar 20,78%, dan juga banyak mengandung 

vitamin B komplek (Ramirez et al., 2006).

Pengembangan  ternak  termasuk  kelinci,  salah  satu  faktor  yang  perlu 

diperhatikan adalah pakan, sebagaimana telah diketahui pakan merupakan salah 

satu  faktor  penting  untuk  menunjang  budidaya  ternak,  karena  berimbas  pada 

peningkatan bobot badan dan produksi dari ternak tersebut. Peningkatan produksi 

ternak sangat tergantung dari penyediaan pakan yang baik dan berkualitas, selain 

itu  biaya  pakan  mencapai  presentasi  tertinggi  dalam  biaya  produksi  yaitu 

mencapai 50-70%. 

Pakan yang  digunakan dalam pemeliharaan  kelinci  selain  hijauan  yaitu 

penggunaan wheat pollard. Sebagai pakan kelinci wheat pollard harganya relatif 

mahal sekitar Rp 85.000,00 untuk satu karungnya, sehingga banyak memberatkan 

para  peternak  kelinci.  Wheat  pollard merupakan  pakan  yang  mempunyai 

kandungan  protein  tinggi  (16%)  yang  selama  ini  banyak  digunakan  peternak 

sebagai  pakan  ternak  kelinci,  tetapi  kandungan  serat  kasarnya  relatif  rendah 

(6,60%)  untuk  memenuhi  kebutuhan  serat  kasar  bagi  ternak  kelinci,  dengan 
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melihat  keadaan  tersebut  maka  perlu  di  usahakan  untuk  mencari  dan 

memanfaatkan  limbah  pertanian  yang  murah  dan  tentunya  kandungan  zat 

makanan mencukupi kebutuhan kelinci.

Beberapa usaha untuk menekan harga pakan, diantaranya dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan bahan yang  berupa limbah pertanian atau industri  yang 

mudah  diperoleh  dan  tidak  bersaing  dengan  kebutuhan  manusia  dalam 

pemakaiannya, serta mempunyai kandungan zat makanan yang dibutuhkan bagi 

ternak.  Salah  satu  limbah  pertanian  adalah  daun  wortel  dan  limbah  industri 

peternakan yaitu isi rumen yang banyak terdapat di rumah potong hewan. 

Daun  wortel  merupakan  salah  satu  hijauan  sayuran  yang  belum 

dimanfaatkan  secara  optimal  tetapi  secara  praktis  dilapangan  terbukti  dapat 

meningkatkan pertumbuhan kelinci.  Adapun kandungan zat makanan dari  daun 

wortel  yang sudah dikeringkan adalah memiliki  kandungan bahan kering (BK) 

86.98%, protein kasar (PK) 13.81%, serat kasar (SK) 23.67%, dan lemak kasar 

(LK) 1.34%. 

Limbah lain yang dapat digunakan untuk pakan selain daun wortel adalah 

isi rumen sapi kandungan zat makanan dari isi rumen sapi relatif tinggi untuk SK 

25,40%, PK 16,52%, dan kalsium (Ca) 0,21%, dan juga isi rumen sapi merupakan 

kumpulan dari makanan yang terdapat di dalam rumen sebelum menjadi feses dan 

dikeluarkan  dari  dalam  rumen  setelah  hewan  dipotong.  Kandungan  zat 

makanannya cukup tinggi, hal ini disebabkan belum terserapnya zat-zat makanan 

yang  terkandung di  dalamnya  sehingga kandungan zat  makanannya tidak jauh 

berbeda dengan zat makanan yang berasal dari bahan bakunya, dan kandungan 
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protein mikroba yang tinggi yang berasal dari mikroba yang mati dan ikut dalam 

pembuangan isi rumen.

Melihat permasalahan tersebut di atas, pencampuran daun wortel dan isi 

rumen yang sudah dikeringkan dengan perbandingan tertentu diharapkan dapat 

menjadi bahan pakan sumber serat kasar bagi ternak kelinci menggantikan wheat  

pollard yang harganya mahal dan kandungan serat kasarnya rendah, sementara 

dalam pemenuhan kebutuhan protein akan di tambahkan bungkil kedelai sebagai 

penyeimbang  asupan  proteinnya  dengan  jalan  saling  mengisi  kekurangan  zat 

makanan masing-masing bahan pakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh  pemberian  campuran  daun  wortel  dan  isi  rumen  sebagai  pengganti 

sebagian  atau  seluruhnya wheat  pollard dalam  pakan  terhadap  berat  dan 

persentase karkas, organ dalam kelinci.

Salah satu indikator penentuan kualitas dan efisiensi pakan adalah salah 

satunya  dengan  mengetahui  presentase  karkas  yang  dapat  di  amati  dari  berat 

karkas  dan organ dalam yang  meliputi  hati,  jantung,  ginjal,  lambung,  caecum, 

usus  halus,  dan  usus  besar.  Analisa  tersebut  merupakan  suatu  variabel  yang 

diperlukan untuk menentukan kualitas dari bahan pakan.

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh  pemberian campuran  daun  wortel  dan  isi  rumen 

sebagai  pengganti  wheat  pollard terhadap  berat  dan  persentase  karkas,  organ 

dalam kelinci New Zealand White.
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian campuran 

daun wortel dan isi rumen sebagai pengganti  wheat pollard terhadap berat dan 

presentase karkas, organ dalam kelinci New Zealand White.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi,  bahan 

rujukan serta sumbangan pemikiran tentang penggunaan campuran daun wortel 

dan isi rumen sebagai bahan pakan alternatif dalam pemeliharaan kelinci.

1.5. Kerangka Pikir

Biaya  pakan  merupakan  salah  satu  biaya  terbesar  dari  seluruh  biaya 

produksi,  oleh  karena  itu  setiap  peternak  selalu  berusaha  untuk  meningkatkan 

pengadaan  dan  pemberian  pakan  yang  lebih  efisien  untuk  memperoleh 

keuntungan maksimal. 

Upaya penyediaan komoditi  hasil ternak kelinci masih dihadapkan pada 

masalah yang menghambat seperti pakan, kesulitan dalam mencari pakan hijauan 

apabila  musim kemarau dan mahalnya  harga pembelian  wheat pollard  sebagai 

konsentrat,  keadaan  ini  menyebabkan  pendapatan  yang  diterima  oleh  peternak 

berkurang,  oleh  karena  itu  perlu  di  cari  bahan  pakan  alternatif  yang  mudah 

diperoleh,  ekonomis  dan  kandungan  zat  makanannya  memenuhi  kebutuhan 

kelinci.

 Pemanfaatan daun wortel yang selama ini  ketersediannya tidak tergantung 

musim  oleh  petani  wortel  diambil  buahnya  (wortel)  sedang  daunnya  dibuang 

begitu  saja  tentu  ketersediaannya  akan  sangat  melimpah,  tetapi  dalam 
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pengambilan  limbahnya  membutuhkan  biaya  lain  yaitu  biaya  transportasi 

mengingat  daun  wortel  banyak  ditanam  di  daerah  pegunungan  jauh  dari 

pemukiman, sedangkan isi rumen adalah suatu limbah RPH (Rumah Pemotongan 

Hewan)  yang  kurang  dimanfatkan  oleh  masyarakat  tentu  pemanfaatanya  perlu 

dikaji kemungkinannya dalam pakan ternak kelinci.

Pada RPH isi rumen pemanfaatannya belum optimal,  sebagai gambaran 

pada RPH Gadang Kodya Malang, berdasarkan survey  jumlah sapi yang dipotong 

setiap harinya 80-100 ekor dengan demikian per hari dapat menghasilkan 2,44-

30,5 ton isi rumen yang terbuang  (Rahayu  dkk., 1999 dalam Nastir  dkk., 2006). 

Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan isi rumen yaitu bau yang tidak sedap, 

dan bentuk fisik yang basah, tentu palatabilitasnya kurang, jadi diperlukan suatu 

penangananan atau treatment tertentu seperti pengeringan.

Pencampuran daun wortel dan isi rumen yang sudah dikeringkan dengan 

perbandingan  1:1  (w/w)  diharapkan  dapat  menjadi  pakan  alternatif  pengganti 

wheat  pollard dalam  pakan  dengan  jalan  saling  mengisi  kekurangan  masing-

masing bahan pakan,  sebagai  penyangga kurangnya asupan protein  dari  kedua 

campuran bahan tersebut dapat diatasi oleh bungkil kedelai, sebagai perekat dari 

ketiga bahan tersebut maka perlu ditambahkan molases.

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan campuran daun wortel 

dan  isi  rumen  dapat  menggantikan  wheat  pollard dalam  pakan  dan  dapat 

meningkatkan berat dan persentase karkas, dan organ dalam untuk pemeliharaan 

kelinci New Zealand White.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelinci New Zealand White

Kelinci  merupakan  salah  satu  ternak  yang  mempunyai  potensi  sebagai 

ternak penghasil daging yang mempunyai keunggulan dari ternak lain.  Dari segi 

kualitas,  daging  kelinci  memiliki  komposisi  karkas  yang  rendah  lemak,  dan 

kolesterol. Daging kelinci mengandung lemak sebesar 6.2 g, dengan kandungan 

protein sebesar 16-20 g, kandungan kalori 111 Cal (Sumaprastowo, 1986).

Ternak kelinci  dibedakan  atas  bermacam-macam  jenis.  Setiap  jenis 

memilki karakter dan manfaat sendiri, yang akhirnya berpengaruh terhadap tujuan 

usaha pemeliharaan, diantaranya untuk penghasil wool (bulu), fur (bulu dan kulit), 

daging,  dwiguna  (daging  dan  kulit),  atau  binatang  kesayangan.  Jenis  kelinci 

komersial yang paling umum salah satunya adalah New Zealand White. 

Kelinci New Zealand White dapat dikategorikan sebagai kelinci pedaging, 

dengan ukuran karkas 50-60% dari bobot hidup, memiliki bulu warna putih, mata 

merah,  sifat  yang  jinak,  pertumbuhan  cepat  serta  anak-anaknya  cepat  disapih. 

Bobot  dewasa  rata-rata  3,6  kg  dengan tingkat  pertumbuhan sebesar  40 g/hari, 

setelah lebih tua bobot maksimalnya dapat mencapai 4,5-5 kg (Sarwono, 2002). 

Ditambahkan  oleh  Trisunuwati  (1991) yang  menyatakan  bahwa  kecepatan 

pertumbuhan ini pasca lepas sapih berkisar antar 38-39 g/hari pada bobot 2 kg. 

sedangkan didaerah tropis kecepatan petumbuhan kelinci ini turun menjadi 15-20 

g/hari..  Kelinci  jenis  New  Zealand  White yang  dipelihara  didaerah  dengan 

ketinggian  925  meter  dari  permukaan  laut,  konsumsi  hijauan  segar  rata-rata 
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sebesar  332,17  g/ekor/hari  dan  konsentrat  sebesar  59,31  g/ekor/hari 

(Nugroho,1982)

2.2. Sistem Pencernaan Kelinci

Kelinci adalah ternak herbivora non ruminansia dengan sistem pencernaan 

monogastrik,  sistem pencernaan kelinci  adalah sama dengan sistem pencernaan 

kuda  yaitu  mempunyai  lambung  yang  relatif  kecil,  ileum  yang  panjang  dan 

caecum  serta  colon  yang  relatif  besar  (Portsmouth,  1979). Masih  menurut 

Portsmouth (1979) kelinci termasuk jenis ternak pseudo-ruminant, yaitu herbivora 

yang tidak dapat mencerna serat dengan baik. Kelinci memfermentasi  pakan di 

usus belakangnya. Kelinci tidak seperti halnya hewan mamalia yang lain, kelinci 

mempunyai  kebiasaan memakan feses yang sudah dikeluarkan, sifat ini disebut 

coprophagy.  Pada  colon dan caecum terdapat  bakteri  yang  hidup didalamnya, 

sehingga  kelinci  mampu  mencerna  hijauan  seperti  pada  ternak  ruminansia 

(Blakely dan David, 1991).

Hewan  seperti  kuda,  kelinci,  dan  marmut  tidak  mempunyai  struktur 

lambung  seperti  pada  sapi  untuk  fermentasi  seluIosa.  Proses  fermentasi  atau 

pembusukan yang dilaksanakan oleh bakteri  terjadi  pada caecum yang banyak 

mengandung bakteri.  Proses fermentasi  pada caecum tidak seefektif  fermentasi 

yang terjadi di lambung. Akibatnya kotoran kuda, kelinci, dan marmut lebih kasar 

karena proses pencernaan selulosa hanya terjadi  satu kali,  yakni  pada caecum. 

Sedangkan pada sapi proses pencernaan terjadi dua kali, yakni pada lambung dan 

caecum (Nugraha, 2007).
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2.3. Kebutuhan Zat Makanan Kelinci

Pakan kelinci pada dasarnya terdiri dari hijauan dan pakan penguat atau 

konsentrat.  Kelinci didalam kehidupannya membutuhkan energi,  serat,  vitamin, 

mineral,  protein,  dan  lain  sebagainya,  tetapi  perlu  diingat  bahwa  tidak  semua 

kelinci  membutuhkan  kualitas  dan  kuantitas  zat  makanan  yang  sama  (Junus, 

1982).  Adapun  kebutuhan  kebutuhan  zat  makanan  untuk  kelinci  yang  sedang 

tumbuh dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan zat makanan kelinci yang sedang tumbuh. 
Zat makanan Kebutuhan

1 2
 Energi dan protein

Energi  tercerna    (kkal/ 
kg)

TDN (%)
Serat kasar (%)
Lemak kasar (%)
Protein kasar (%)

Mineral                           
Kalsium (%)
Fosfor (%)

2500
65

10-13
2
16

0.40
0.22

-
-

15-20
3-6

14-18

-
-

Keterangan : 1.National Research Council, (1977)
2. Blakely dan David, (1991)

2.4. Wheat Pollard

Wheat pollard (Dedak Gandum) adalah hasil  samping penggilingan gan-

dum biasanya  dimanfaatkan untuk pakan ternak sebagai sumber energi.  Wheat  

pollard merupakan salah satu pakan ternak yang populer dan penting pada pakan 

ternak,  karena  wheat  pollard memiliki  protein  tinggi  sekitar  16,4  % (Rianto, 

2004).

Menurut klasifikasi bahan makanan yang sering di pakai di negara yang 

telah  maju,  bahan –  bahan makanan sumber  energi  sering pula  disebut  bahan 
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makanan  dasar.  Bahan  makanan  yang  termasuk  kelompok  ini  memiliki  kadar 

protein  sekitar  12  %,  kadar  lemak  antara  2-4  %  (Parakkasi,  1983). Adapun 

kandungan zat makanan dari wheat pollard dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan zat makanan dari wheat pollard (%)
Zat makanan Kandungan

1 2
Serat kasar                    
Lemak kasar               
Protein kasar               

Mineral                           
Kalsium                     
Fosfor                        

5,86
4,00
16,41

0.13
1,29

6,60
4,50
16,10

-
-

Keterangan : 1. Wahyono dan Rully, (2004) 
2. Hasil analisis Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak

2.5. Daun Wortel

Tanaman wortel termasuk dalam famili  umbillferae,  yang dapat tumbuh 

sepanjang tahun. tanaman wortel  dapat tumbuh ditempat-tempat yang memiliki 

ketinggian 1200 meter dari  permukaan laut.  Tanaman wortel  dapat beradaptasi 

pada kisaran iklim yang luas, akan tumbuh dengan baik pada suhu yng dingin 

dengan adanya sinar matahari yang cukup, suhu berkisar antara 15,5 – 21,1o C 

merupakan  suhu  yang  terbaik  untuk  pertumbuhan  dan  perkembangannya 

(Sumaryono, 1984).

Wortel mempunyai batang daun basah yang berupa sekumpulan pelepah 

(tangkai daun) yang muncul dari pangkal buah bagian atas (umbi akar) mirip daun 

seledri.  Menurut  Sartika  dkk., (1987) dalam  Kurniawan  (2008),  dimana 

penggunaan  100%  daun  wortel  dapat  mengganti  rumput  lapangan  tanpa 

mempengaruhi pertambahan bobot badan namun dengan konversi yang lebih baik, 

hal  ini  disebabkan karena  daun wortel  memiliki  zat  makanan  yang  lebih  baik 
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daripada  rumput  lapangan.  Adapun  kandungan  zat  makanan  dari  daun  wortel 

dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan zat makanan dari daun wortel (%)
   Zat makanan Kandungan

1 2
   Serat kasar
 Lemak kasar
 Protein kasar
 BETN

23,67
1,34
13,81
53,35

18,44
1,71
18,15
44,44

Keterangan:
1. Hasil Laboratorium Nutrisi dan Makanan ternak

2. Sartika dkk.,  (1987) dalam Kurniawan (2006)

2.6. Isi Rumen

Isi rumen merupakan salah satu dari hasil buangan rumah potong hewan 

yang  masih  belum banyak  dimanfaatkan.  Selama  ini  limbah  isi  rumen  hanya 

dibuang  percuma  dan  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  baik  pencemaran 

udara  maupun  air,  sebagai  gambaran  pada  RPH  Gadang  Kodya  Malang, 

berdasarkan survey  jumlah sapi yang dipotong setiap harinya 80-100 ekor dengan 

demikian  per  hari  dapat  menghasilkan  2,44-30,5  ton  isi  rumen yang  terbuang 

(Rahayu dkk.,  1999  dalam  Nastir  dkk.,  2002). Limbah  ini  biasanya  hanya 

ditumpuk dan  dihanyutkan  ke  saluran  pembuangan  sehingga  potensial  sebagai 

sumber bibit penyakit, bau dan sangat mengganggu lingkungan sekitarnya. 

Isi rumen termasuk bahan sisa yang sangat mudah membusuk sehingga 

untuk mencegah terjadinya  pembusukan dapat  dilakukan dengan berbagai  cara 

seperti  dikeringkan,  digunakan segar,  ditambah zat-zat  kimia dan dibuat  silase 

Pendapat ini didukung oleh Shah dan Müller (1993) dalam Kristian (2008), bahwa 

isi rumen pada ternak sebaiknya diproses terlebih dahulu baik melalui teknologi 

ensilase,  fermentasi,  penambahan kimia atau hanya  dengan proses pengeringan 
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untuk  mengurangi  jumlah  mikroba  khususnya  mikroba  patogen.  Pakan  kaya 

energi seperti molases dan biji-bijian harus dimasukkan sebagai pakan penyusun 

ransum yang berbasis limbah isi rumen untuk menyeimbangkan kebutuhan energi.

 Isi rumen memiliki potensi yang cukup besar digunakan sebagai pakan 

ternak karena kaya akan asam amino essential, selain itu isi rumen juga kaya akan 

vitamin  khususnya  vitamin  B  komplek  dan  K  yang  merupakan  hasil  sintesa 

mikroorganisme  di  dalam  rumen  (Abbas,  1994  dalam  Sebastian  dkk.,  2006). 

Kandungan zat makanan isi rumen sapi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kandungan zat makanan dari isi rumen sapi, kerbau, domba (100%BK).
Zat makanan Sapi Kerbau Domba

ABU 13,50 23,49 12,30
PK 16,52 7,37 28,80
SK 25,40 23,10 25,50
P 0,62 42,60 0,21
BETN 42,60 36,80 28,80
Ca 0,21 0,62 1,00

Sumber : Abbas, (1994) dalam Sebastian dkk.,  (2006)

Pemanfaatan isi rumen sebagai pakan alternatif untuk ternak telah banyak 

digunakan dan dilaporkan bahwa ada respon yang baik pada sapi perah dengan 

batas pemberian tidak lebih dari 60 % dari BK ransum atau 40% pada ransum 

sapi. Limbah isi rumen sapi yang sudah dikeringkan sebesar 55 % dalam ransum 

sapi perah ternyata dapat meningkatkan produksi susu lebih baik dibandingkan 

ransum yang berbasis jerami padi (Shah and Müller, 1993 dalam Kristian (2008). 

Selanjutnya Jovanovic dan Cuperlovic (1977) dalam Rachmat (1985) menyatakan 

bahwa isi rumen sapi yang telah dikeringkan dapt diberikan sampai batas 10 % 

dalam campuran ransum ayam broiler dan dapat meningkatkan konsumsi pakan 

tanpa menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhannya.
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2.7. Karkas Kelinci

Daging merupakan salah satu bahan makanan asal ternak yang kaya akan 

protein, zat besi dan beberapa vitamin penting terutama vitamin B (Anonimous, 

1993). Daging kelinci  merupakan sumber protein hewani yang bermutu tinggi. 

Dagingnya halus, mudah dicerna, rasanya lezat,  gurih seperti daging ayam dan 

tidak diharamkan oleh agama (Sumoprastowo, 1986). 

Komposisi karkas kelinci tergantung dari umur dan manejeman pemberian 

pakannya.  Dibandingkan  dengan  daging  ternak  yang  lain,  daging  kelinci 

mempunyai  kandungan  lemak dan  kandungan  garam yang  rendah  dan  sekitar 

7.06%, kaya akan kandungan protein 20.78%, dan tinggi kandungan vitamin B, 

(Ramírez et al., 2006).

Kandungan zat makanan dalam 100 g daging kelinci dibandingkan dengan 

daging ternak lain dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kandungan zat makanan dalam 100 g daging beberapa jenis ternak.

Jenis Kelinci Ayam Kerbau Sapi Puyuh

Kalori (Cal)
Protein (g)
Lemak (g)
Kapur (g) 
Zat besi (g

111
16-20
2.5-6.2

10
2

125
20
5
10
2

125
20
5
7
2

125
19.12
11.95

7
2.1

-
21.1
7.7
1

1.5
 Sumber : Sumoprastowo, (1986)

Karkas adalah bagian tubuh kelinci yang telah dipotong tanpa bulu, kulit, 

darah,  kepala,  leher,  ekor,  kaki  bagian  depan  dan  belakang  dan  organ  dalam. 

Karkas tersusun atas tiga golongan utama yaitu jaringan tulang, lemak dan otot. 

(Rosyidi, 1999).
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Kelinci  yang  pertumbuhannya  baik  dapat  menghasilkan  karkas  yang 

tinggi. Berat karkas pada dasarnya dipengaruhi berat badan dewasa dan tingkat 

pertumbuhan yang berbeda (Metzeger  et al.,  2001). Selanjutnya Herman (1989) 

menyatakan bahwa kelinci dapat menghasilkan karkas 47,06% dari berat hidup. 

Produksi  karkas  yang  dihasilkan  oleh  seekor  kelinci  sering  dinyatakan  dalam 

persentase karkas, yang merupakan perbandingan antara berat karkas dan berat 

hidup dikalikan 100% (Rosyidi, 1999). Persentase karkas kelinci berkisar antara 

40 sampai 50, pada kelinci pemotongan dapat dilakukan pada berbagai umur dan 

yang  paling  efisien  kalau  dipotong  pada  saat  kurva  pertumbuhannya  mulai 

mendatar  dan  konversi  makanan  3  sampai  4  yaitu  sekitar  2  sampai  3  bulan 

(Nugroho, 1982). 

2.8. Organ Dalam Kelinci

Organ dalam adalah organ tubuh yang menempati rongga dada dan rongga 

perut. Organ dalam tersebut meliputi jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal dan 

saluran pencernaan. Organ dalam seperti jantung, hati dan ginjal merupakan organ 

yang masak dini. Jantung dan hati telah terbentuk pada umur 20 sampai 21 hari 

kebuntingan.  Organ  tersebut  mempunyai  fungsi  fisiologis  yang  sangat  penting 

sehingga sudah terbentuk dan berkembang baik sesudah kelahiran. Setelah masa 

kelahiran, proporsi pertumbuhan organ tersebut di atas lebih kecil dibandingkan 

dengan pertumbuhan dan perkembangan organ lainnya seperti saluran pencernaan 

dan organ reproduksi (Tirta, 1991 dalam Reni, 2006).

Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah bersih 

keseluruh tubuh, membawa zat asam dan zat asam arang serat air ke sel tubuh 
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(Pangambang, 2000 dalam Reni, 2006). Dengan meningkatnya berat darah akan 

membuat  kerja  jantung  menjadi  lebih  berat  untuk  memompa  darah  keseluruh 

jaringan  tubuh  yang  dapat  mengakibatkan  persentase  berat  jantung  meningkat 

(Muliarta,  1997 dalam Reni, 2006). Hal tersebut di tambahkan  Ressang (1983) 

yang  meyatakan  bahwa semakin berat  jantung maka aliran  darah  yang  masuk 

maupun keluar akan semakin besar dan efek tersebut akan berdampak pula pada 

berbagai metabolisme yang ada dalam tubuh ternak.

Hati merupakan organ dalam tubuh yang mempunyai 4 ruang, mempunyai 

pompa cairan darah yang dibawah ke arteri dan sebaliknya, fungsi dari hati adalah 

sebagai  organ  yang  mencerna  zat-zat  makanan  untuk  disalurkan  ke  seluruh 

jaringan tubuh, serta berguna sebagai pendetoksifikasi racun yang masuk dalam 

tubuh melalui zat makanan (Whittow, 2000). Hati terletak dalam rongga perut dan 

keadaannya miring pada permukaan diafragma dan berfungsi mensekresi empedu, 

detoksikasi  zat-zat  yang  dapat  membahayakan  tubuh,  metabolisme  (protein, 

karbohidrat,dan lemak), menyimpan beberapa vitamin dan pembentukan protein 

darah (Parakkasi, 1990).

Ginjal  merupakan  organ  yang  berjumlah  sepasang  dan  terletak  dalam 

rongga perut dengan jaringan lemak di sekitarnya, bentuknya mirip kacang. Ginjal 

merupakan  alat  tubuh  vital  yang  mempunyai  banyak  fungsi  yaitu,  membuang 

ampas metabolisme dengan cara menyaring darah berupa air seni, mengatur kadar 

air,  elektrolit  dan  bahan-bahan  lain  darah,  membuang  bahan-bahan  yang 

berlebihan ataupun yang tidak diperlukan bagi tubuh dan mengatur tekanan darah. 

(Sudarsana, 1967 dalam Reni, 2006).
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Saluran  pencernaan  pada  kelinci  terdiri  dari  mulut,  esofagus,  lambung, 

usus halus, usus besar, caecum dan berakhir di anus. Organ pelengkap dari sistem 

pencernaan adalah gigi, lidah, kelenjar ludah, hati dan pankreas (Parakkasi, 1990). 

Saluran pencernaan seperti usus besar dan usus halus, caecum akan berkembang 

dengan cepat pada kelinci  muda, hampir berukuran penuh pada hewan dengan 

bobot 2.5 kg, ketika telah mencapai hanya 60 –70 % dari berat dewasa dan seperti 

caecum mempunyai  panjang sekitar  (40-45 cm), dengan diameter rata-rata  (3-4 

cm) (Sofjan, 2002). 

Lambung terdiri dari dinding yang berwarna putih dan besarnya bervariasi. 

Ciri  khas  lambung  yaitu  memiliki  lapis  yang  lengkap,  berselaput  lendir 

berkelenjar  (Sudarsana,  1967  dalam Reni,  2006).  Kapasitas  tampung  lambung 

berubah sesuai dengan bobot badan dan dipengaruhi oleh jenis dan kualitas pakan 

yang  diberikan,  mengingat  fungsi  lambung  yaitu  sebagai  tempat  untuk 

penumpukan dan penyimpanan pakan (Sihombing, 1997). Selain itu lambung juga 

sebagai tempat untuk mencerna makanan secara enzimatik dan hidrolitik menjadi 

bahan nutrisi atau sari makanan. Suasana lambung kelinci adalah asam. Lambung 

juga mengabsorpsi air, gula dan garam secara selektif. Makanan yang sudah halus 

dari lambung dialirkan ke usus halus.

Usus  merupakan bagian terbesar  terjadinya  pencernaan dan penyerapan 

zat-zat  makanan.  Serat  kasar  yang  tinggi  menyebabkan  usus  ternak  menjadi 

panjang, begitu pula sebaliknya. untuk itu semakin bertambah umur ternak seiring 

dengan pertambahan berat badan maka akan mempengaruhi ukuran dari saluran 

pencernaan, dan macam bahan pakan yang dimakan kelinci maupun banyaknya 
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pakan sangat menentukan berat  dan besar organ dalam daripada ternak kelinci 

(Sihombing, 1997).

Usus  halus  terdiri  atas  duodenum,  jejenum  dan  ileum,  usus  halus 

mempunyai  fungsi  sebagai  penyerap  bahan makanan,  mengambil  zat  makanan 

yang  dapat  dilarutkan  (Sakaguchi,  2003). Didalam duodenum terdapat  saluran 

empedu  (untuk  mengalirkan  empedu  yang  dihasilkan  oleh  hati)  dan  saluran 

pankreas  (untuk  mengalirkan  getah  pankreas  yang  mengandung  enzim-enzim 

untuk  mencerna  lemak  dan  protein).  Sedangkan  usus  besar  mempunyai  peran 

sebagai  organ  penyerap  air  dan  fungsi  utamanya  adalah  memindahkan  sisa 

pencernaan makanan dari  usus halus ke anus melalui  gerakan peristaltik.  Usus 

besar  pada  kelinci  terdiri  atas  caecum dan kolon  (Mastika,  2001 dalam Reni, 

2006).

Caecum adalah bagian yang paling besar diantara alat pencernaan. Fungsi 

caecum  adalah  merupakan  tempat  pemecahan  bahan  makanan  oleh 

mikroorganisme terutama bahan yang mengandung selulosa. kelinci mempunyai 

caecum yang besar tapi tidak mampu mencerna bahan-bahan organik dan hijauan 

sebanyak yang dapat dicerna oleh ternak ruminansia (Sofjan, 2002). Pertumbuhan 

organ  dalam  kelinci  akan  berkembang  sesuai  dengan  umur  dan  pakan.  Cara 

pemberian  pakan  yang  berbeda  juga  akan  mempengaruhi  pertumbuhan  organ 

dalam, sesuai dengan pendapat Ledin (1984) dalam Tůmová  et al.,  (2003) yang 

melaporkan  bahwa  penjatahan  pakan  (restriction) lebih  baik  dan  normal  bagi 

perkembangan organ dalam, daripada pemberian pakan dengan  ad libitum, pada 

awal pertumbuhan dan setelah 7 hari pada pemberian pakan restriction lambung 
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dan semua organ tumbuh sangat cepat kecuali jantung yang tumbuh lebih besar 

pada pemberian pakan ad libitum pada berat badan yang sama, 

BAB III

MATERI DAN METODE

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 minggu mulai bulan Juli 

sampai Agustus 2007 di Laboratorium Lapang Sumbersekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya.  Sedangkan Analisis Proksimat bahan pakan dilakukan di 

Laboratorium  Nutrisi  dan  Makanan  Ternak  Fakultas  Peternakan  Universitas 

Brawijaya Malang 

3.2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Kelinci  yang  digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kelinci  lepas  sapih 

New  Zealand  White umur  3-6  minggu  sebanyak  24  ekor.  Dengan 

pengelompokkan  berdasarkan  bobot  badan  (BB),  adapun  pembagian 

kelompoknya adalah 

1.Besar  (B)    : 546 g – 616 g (rata-rata : 571.75 g ± 22.81)

2.Sedang  (S)  : 440 g – 457 g (rata-rata : 456.5 g± 12.47)

3.Kecil (K)     : 322 g – 389 g (rata-rata : 356.75 g± 23.12)
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Kandang yang  digunakan  adalah  kandang individu  tipe  “Battery“  yang 

kontruksinya berjejer terdiri  dari 6 buah petak kandang, ukurannya  panjang 50 

cm, lebar 40 cm, dan tinggi 70 cm. Bahan kandang terbuat dari bilah bambu dan 

alasnya   terbuat  dari  kawat  ram,  serta  dilengkapi  dengan  tempat  pakan  yang 

terbuat  dari  bambu yang dilubangi tengahnya,  untuk tempat  air  minum terbuat 

dari  plastik,  sementara  lantai  kandang  terbuat  dari  semen  sehingga  mudah 

membersihkannya.

Pakan yang digunakan adalah campuran dari daun wortel (DW), isi rumen 

(IR), wheat pollard (WP), bungkil kedelai (BKk) dan molases (MO). Air minum 

yang diberikan pada kelinci berasal dari air PAM dan diberikan secara ad-libitum. 

Air minum diganti  setiap pagi hari  pembersihan tempat air  minum dan tempat 

pakan dilakukan setiap pagi hari.

Alat-alat  lain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  timbangan 

digital kapasitas 5000 g untuk menimbang kelinci dan pakan. Plastik atau karung 

untuk menyimpan bahan pakan. Kain untuk menutup kandang waktu malam hari 

untuk mengurangi udara yang langsung masuk ke kandang. 

3.3. Metode Penelitian

Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  percobaan  lapang  dengan 

menggunakan  desain  Rancangan  Acak  Kelompok  (RAK)  dengan  empat 

perlakuan,  dan  masing-masing  perlakuan  diulang  sebanyak  tiga  kali  sehingga 

terdapat dua belas unit percobaan dan setiap satu unit terdiri dari dua ekor kelinci 

sehingga jumlah kelinci yang digunakan dua puluh empat ekor. Imbangan untuk 

daun wortel dan isi rumen adalah 1:1 (w/w) dalam setiap perlakuan,  pemberian 
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pakannya  diberikan  dalam bentuk  kering  adapun  perlakuannya  adalah  sebagai 

berikut : 

1. Perlakuan pertama (P0) : BKk dan MO10% + WP 90% 

2. Perlakuan kedua (P1)  : BKk dan MO10% + WP 60% + DW dan IR 30%

3. Perlakuan ketiga (P2)  : BKk dan MO10% + WP 30% + DW dan IR 60% 

4. Perlakuan keempat (P3) : BKk dan MO10% + DW dan IR 90%

Untuk lebih lengkapnya presentase bahan pakan yang diberikan pada penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Persentase bahan pakan tiap-tiap perlakuan (%)
Perlakuan WP DW+IR BKk MO

P0
P1
P2
P3

90
60
30
0

0
30
60
90

6
6
6
6

4
4
4
4

Kandungan  zat  makanan  tiap  bahan  pakan  yang  digunakan  dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kandungan zat makanan tiap bahan pakan dalam penelitian (100 % BK)
Kandungan

Zat makanan
Pakan

WP* DW* IR* BKk** MO**
PK
SK
LK

16.10
6.60
4.50

13.81
23.67
1.34

8.86
31.79
1.36

44.60
4.40
1.10

4.20
7.70
0.20

Keterangan : *    = Hasil analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak
**  = Hartadi, (1986)

Kandungan zat makanan pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Kandungan zat makanan dari masing-masing perlakuan (%)
Zat

makanan
Perlakuan

P0 P1 P2 P3
BK
PK
SK
LK

83,66
20,76
8,38
2,42

84,38
19,49
12,21
2,27

85,07
19,03
15,44
1,08

87,29
18,85
20,89
1,08
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Keterangan  : Hasil analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak

3.3.1. Pemotongan Bagian Tubuh.

Kelinci  dipotong  pada  akhir  penelitian,  sebelum  dipotong  kelinci 

dipuasakan  6  jam  terlebih  dahulu,  agar  ternak  lebih  tenang  sehingga 

mempermudah  preoses  pemotongan  ternak,  terutama  ternak  yang  agresif,  dan 

untuk memperoleh berat  badan kosong yaitu  berat  tubuh setelah di kurangi isi 

saluran  pencernaan  (Rosyidi,  1999).  Akan  tetapi  pemberian  air  minum  tetap. 

Kemudian  kelinci  di  timbang  untuk  memperoleh  berat  hidupnya.  Pemotongan 

dilakukan dengan menggunakan pisau tajam tepat bagian pembuluh darah pada 

bagian leher,  selanjutnya  bulu dan kulit  dilepas  dengan membuat  sayatan  dari 

bagian pangkal leher turun kearah pangkal ekor kemudian dilakukan pengeluaran 

organ  dalam  dan  saluran  pencernaan  melalui  sayatan  pada  dinding  perut. 

Dilanjutkan pemotongan kepala, leher, serta kaki depan dan belakang sehingga 

terakhir didapatkan karkas.

3.3.2. Pemisahan Organ Dalam

Organ  dalam  yang  dimaksud  adalah  jantung,  hati,  ginjal  dan  saluran 

pencernaan meliputi lambung, usus halus, usus besar, dan caecum. Organ dalam 

dipisahkan dari jeringan-jaringan yang melekat seperti lemak dan saluran-saluran 

lainnya  setelah bersih  kemudian ditimbang beratnya,  untuk saluran pencernaan 

(usus halus, usus besar, dan caecum) di ukur panjangnya.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian yang diamati, antara lain:

1. Berat karkas: Berat tubuh ternak setelah dipotong tanpa darah, kepala, kulit, 

kaki, dan organ dalam (g).
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2. Presentase  karkas:  Perbandingan  antara  berat  karkas  dengan  berat  hidup 

dikalikan 100 % (%)

3. Berat organ dalam (g/100/g BB) : Berat organ dalam yang terdiri dari jantung, 

hati,  ginjal,  dan lambung dan saluran pencernaan yang terdiri  dari caecum, 

usus halus, dan usus besar.

3.5. Analisis Statistik

Data hasil penelitian yang meliputi  presentase karkas, berat karkas, dan 

berat  organ  dalam  diolah  dengan  desain  Rancangan  Acak  Kelompok  (RAK). 

Apabila  antar  perlakuan  memberikan  perbedaan  pengaruh  maka  dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Beda Nyata Terkecil (Yitnosumarto,1991).  

3.6. Batasan Istilah

1. Karkas :  Bagian tubuh setelah dipotong tanpa bulu, kulit, darah, kepala, 

leher,  ekor, kaki bagian depan dan belakang dan organ dalam  (Rosyidi, 

1999).

2. Persentase  karkas  :  Perbandingan  antara  berat  karkas  setelah  hewan 

dipotong dengan berat hidup dikalikan 100% (Rosyidi, 1999).

3. Organ  dalam :  Organ  tubuh  yang  menempati  rongga  dada  dan rongga 

perut. Organ dalam tersebut meliputi jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal 

dan saluran pencernaan (Tirta 1991 dalam Reni 2006).

4. Isi  rumen  :  Bahan  makanan  yang  terdapat  di  dalam  rumen  sebelum 

menjadi feses dan dikeluarkan dari dalam rumen setelah hewan dipotong 

(Soepranianondo, 2003).
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5. Konsumsi : Adalah jumlah pakan yang diberikan dikurangi jumlah pakan 

yang tersisa.

6. Pertambahan berat badan (PBB) (g) :  Adalah  perhitungan  berat  badan 

kelinci dikurangi berat badan awal selama penelitian

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Kelompok Terhadap Variabel Penelitian.

Pengaruh kelompok dari penelitian penggunaan campuran daun wortel dan 

isi  rumen  pada  kelinci  New  Zealand  White sebagai  pengganti  wheat  pollard 

terhadap konsumsi,  PBB, berat  karkas,  dan persentase karkas,  dan berat  organ 

dalam (g/100/g BB) dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9.  Pengaruh kelompok terhadap variabel penelitian.

Variabel
Kelompok

B S K
Konsumsi BK *(g)
PBB *(g)
Berat karkas*(g)
Persentase karkas(%)

Organ dalam :
-Jantung* 
-Hati 
-Ginjal* 
-Lambung 
-Caecum (cm)
-Usus halus * (cm)
-Usus besar (cm)

2952,23±269,14b

623,12±137,72b

687,65±198,77b

56,67±10,06

0,33±0,08 a 

3,16±1,03
0,89±0,21 a

6,30±3,62
43,43±2,59 b

236,22±43,96 b

28,88±1,72 b

2737,55±340,40b

685,62±113,68b

554,97±84,80b

49,17±2,97

0,25±0,07 ab

2,60±1,08
0,54±0,22 b

6,31±1,79
42,88±2,01 b

218,86±37,72 b

30,89±4,32 b

1640,42±62,67a

203,75±72,47a

220,63±15,20a

40,94±7,12

0.21±0,06 b

2,56±0,92
0,46±0,19 b

5,06±1,65
34,38±3,35 a

164,87±64,45 a

23,38±4,19 a

keterangan :   *) Superskrip (a,b) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P>0.01)
Superskrip (a,b,c) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P>0.05)
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Tabel 9 menunjukkan bahwa pengelompokkan kelinci  berdasarkan hasil 

analisa  statistik  bahwa  rata-rata  kelompok  berat  badan  dalam  perlakuan 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata  pengelompokkan berat  badan kelinci  New Zealand White lepas  sapih 

yang digunakan untuk penelitian sesuai dengan hakekat desain Rancangan Acak 

Kelompok.

4.2. Pengaruh Pakan Perlakuan Terhadap Konsumsi BK dan PBB

Rata-rata  hasil  penelitian  pengaruh pakan perlakuan terhadap  konsumsi 

BK dan PBB, dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pengaruh pakan perlakuan terhadap konsumsi BK dan PBB 
Perlakuan Konsumsi BK (g) PBB (g)

P0
P1
P2
P3

2151,80±480,83
2568,54±877,48
2597,03±761,74
2456,22±707,60

391,28±219,83 a

534,17±289,45ab

631,33±286,26b

459,87±262,00a

keterangan :Superskrip (a,b,c) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P>0.01)

. Konsumsi untuk pakan perlakuan dalam hal ini dinyatakan dalam rataan 

jumlah pakan yang dihabiskan oleh kelinci selama penelitian. Rata-rata konsumsi 

BK  kelinci  selama  penelitian  dapat  dilihat  pada  Tabel  10.  Dari  tabel  10 

menunjukkan bahwa rata-rata  konsumsi  BK yang  paling besar  dihasilkan oleh 

perlakuan  P2  yaitu  2597,03  ±  761,74.  Hasil  analisa  statistik  pada  lampiran  2 

menunjukkan  bahwa  pengaruh  pakan  perlakuan  terhadap  konsumsi  BK 

menunjukkan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). 

Pengaruh  yang  tidak  nyata  ini  diperkirakan  disebabkan  karena  pakan 

perlakuan  yang  diberikan  disusun  dengan  kandungan  protein  yang  sama pada 
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semua  ransum  penelitian  sehingga  tidak  jauh  berbeda  antara  satu  perlakuan 

dengan perlakuan yang lainnya, dimana kandungan protein dari P0-P3 berturut-

turut adalah 20,75 %, 19,03 %, 19,49 %, dan 18,85 %. Ditambahkan Titus (1961) 

dan Scott  dkk.,  (1982) dalam Rachmat (1985) yang menyatakan bahwa jumlah 

pakan yang dikonsumsi sangat dipengaruhi oleh tingkat protein didalam pakan. 

Analisa  statistik  menunjukkan  bahwa  pakan  perlakuan  memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap konsumsi BK, akan tetapi apabila dilihat dari 

nominal  pada  Tabel  10  perlakuan  P0  sampai  P3  maka  akan  terlihat  adanya 

perbedaan tingkat konsumsi antara perlakuan satu dengan yang lainnya. Hal ini 

diperkirakan karena tingkat penggantian  wheat pollard dengan pakan perlakuan 

semakin  tinggi  dalam  pakan  akan  meningkatkan  jumlah  konsumsi  BK,  dapat 

dilihat dari perlakuan P0 hingga perlakuan P2, akan tetapi jumlah konsumsi BK 

turun kembali pada level perlakuan P3. 

Tingkat pemberian wheat pollard yang terlalu tinggi 90% pada perlakuan 

P0 mungkin menyebabkan tidak keseimbangan dalam kandungan zat makanan, 

hal ini disebabkan karena perlakuan P0 tidak dapat memenuhi kebutuhan akan 

serat.  sehingga  dalam  konsumsi  BK  perlakuan  P0  mempunyai  nilai  terendah 

sebesar 2151,80 g. Konsumsi BK meningkat dengan meningkatnya penggunaan 

campuran DW dan IR sampai tingkat 60 % (P2). Hal ini menunjukkan bahwa 

sekalipun  secara  statistik  ada  perbedaan  yang  tidak  nyata  (P>0,05),  tetapi 

penggantian  wheat  pollard dengan  campuran  IR  dan  DW  menyebabkan 

kandungan  zat  makanan  dalam  pakan  perlakuan  menjadi  lebih  sesuai  dengan 

kebutuhan ternak kelinci, terutama kandungan serat kasar (Tabel 10). Sementara 

pada  perlakuan  P3  konsumsi  BK  mengalami  penurunan  kembali,  hal  ini 
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diperkirakan tingkat kandungan serat kasar yang tinggi melebihi kebutuhan dari 

kelinci,  hal  ini  mengakibatkan  turunnya  palatabilitas  pakan,  sejalan  dengan 

pernyataan  Sudana (2004) yang menyatakan bahwa kandungan serat kasar yang 

tinggi dalam pakan dapat menurunkan konsumsi pakan.

Penggunaan pakan perlakuan ternyata juga mempengaruhi secara sangat 

nyata  (P<0,01)  terhadap PBB (Lampiran 3)  dan nilai  tertinggi  dihasilkan  oleh 

perlakuan P2 yaitu: 631,33 g (Tabel 10) dibandingkan perlakuan yang lain. Hal ini 

disebabkan karena penggunaan campuran daun wortel dan isi rumen pada level 60 

%,  kandungan  zat  makanannya  sesuai  dengan  kebutuhan  kelinci  sehingga 

mempengaruhi  tingginya konsumsi menyebabkan akan semakin tingginya PBB 

yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Rismaniah dkk., (1989) dalam 

Irawaty dan Padang (2007) yang menyatakan bahwa jumlah dan mutu pakan yang 

baik mampu memberikan pertambahan berat badan secara optimal sesuai dengan 

potensi genetik yang ada pada masing-masing ternak seperti  kecepatan tumbuh 

hanya dapat diperoleh apabila ternak tersebut dapat memperoleh makanan yang 

cukup. 

Pertambahan bobot badan meningkat  dengan meningkatnya  penggunaan 

pakan perlakuan sampai 60% (P2). Kandungan zat makanan dalam hal ini serat 

kasar  sesuai  dengan  kebutuhan  ternak  kelinci  sehingga  keseimbangan  zat 

makanan terjadi, sedangkan pada perlakuan P3 peningkatan pakan perlakuan pada 

level  90%  dapat  menurunkan  PBB.  Hal  ini  disebabkan  karena  terjadinya 

ketidakseimbangan  kandungan  zat  makanan  dimana  kandungan  serat  kasar 

menjadi  melebihi  kebutuhan  dan  menyebabkan  efisiensi  penggunaan  pakan 

menurun (Meade et al., 1966 dalam Parakkasi, 1983). 
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4.3.  Pengaruh  Pakan  Perlakuan  Terhadap  Berat  Karkas  dan  Persentase 
Karkas

Pengaruh pakan perlakuan terhadap berat  karkas  dan persentase  karkas 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Pengaruh pakan perlakuan terhadap berat karkas dan pesentase karkas
Perlakuan Berat karkas (g) Persentase karkas (%)

P0
P1
P2
P3

380,11±130,77
510,03±256,66
606,06±356,86
454,77±225,81

47,41±3,41
49,38±10,58
51,92±16,77
46,99±7,81

Tabel  11  menunjukkan  rata-rata  berat  karkas  kelinci  perlakuan  P2 

mempunyai  nilai  tertinggi  yakni  606,06  g.  Analisa  statistik  pada  lampiran  4 

menunjukkan  bahwa  pakan  perlakuan  memberikan  pengaruh  yang  tidak  nyata 

(P>0.05) terhadap rata-rata berat karkas pada kelinci. 

Penggunaan pakan perlakuan ternyata  tidak mempengaruhi  berat  karkas 

kelinci.  Pakan  perlakuan  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  berat  karkas 

diperkirakan disebabkan karena pakan perlakuan yang diberikan disusun dengan 

kandungan protein pada semua pakan penelitian tidak jauh berbeda antara satu 

dengan yang  lainnya,  akan tetapi  secara nominal  pada Tabel  12 menunjukkan 

bahwa ada perbedaan antar perlakuan, dan perlakuan P2 yang mempunyai nilai 

tertinggi  pada  berat  karkas,  tingginya  konsumsi  yang  dihasilkan  oleh  P2 
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menyebabkan tingkat pertambahan berat badan yang tinggi, hal ini menyebabkan 

adanya suatu berat karkas yang tinggi.

Semakin tinggi konsumsi pakan yang diperoleh perlakuan P2 (Tabel 10) 

maka akan semakin tinggi berat karkas yang dihasilkan. Sesuai dengan pendapat 

dari Rismaniah dalam Irawaty dan Padang (2007) yang menyatakan bahwa jumlah 

dan mutu pakan yang  baik  mampu memberikan pertambahan berat  badan dan 

pertumbuhan karkas secara optimal dan sesuai dengan potensi genetik yang ada 

pada  masing-masing  ternak  seperti  kecepatan  tumbuh,  hanya  dapat  terealisasi 

apabila ternak tersebut dapat memperoleh makanan yang cukup. 

Rata-rata  persentase  karkas  pada  Tabel  11  menunjukkan  bahwa  pakan 

perlakuan  tidak  memberikan  pengaruh  yang  nyata  (P>0.05)  terhadap  rata-rata 

persentase  karkas.(lampiran  5),  tetapi  melihat  hasil  pengamatan  yang  terdapat 

pada  Tabel  11  menunjukkan  bahwa  adanya  perbedaan  nominal  pada  masing-

masing perlakuan, dan perlakuan P2 yang menghasilkan suatu persentase karkas 

yang tinggi  sebesar  51,92 %. Hal ini  diperkirakan berkaitan erat  dengan berat 

karkas dari perlakuan P2 yang mempunyai nilai tertinggi, persentase karkas yang 

diperoleh merupakan satuan penilaian untuk mengetahui  besarnya  berat  karkas 

dari berat hidup yang diperoleh setelah ternak dipotong. Peningkatan berat karkas 

merupakan  akibat  yang  dihasilkan  dari  pertumbuhan  yang  mengakibatkan 

peningkatan persentase karkas (Irawaty dan Padang, 2007)

Masih  menurut  Rismaniah  dalam  Irawaty  dan  Padang  (2007),  yang 

menyatakan  bahwa  jumlah  dan  mutu  pakan  yang  baik  mampu  memberikan 

pertambahan  berat  badan  dan  pertumbuhan  karkas  secara  optimal  dan  sesuai 

dengan potensi genetik yang ada pada masing-masing ternak seperti  kecepatan 
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tumbuh,  persentase  karkas  yang  tinggi,  hanya  dapat  terealisasi  apabila  ternak 

tersebut dapat memperoleh makanan yang cukup.  

Hasil persentase karkas pada yang tinggi tidak di imbangi dengan persentase 

per bagian karkas pada lampiran 13, 14, pakan perlakuan yang kandungan serat 

kasarnya tinggi ternyata persentase karkas per bagiannya lebih rendah daripada 

pakan perlakuan yang mengandung protein tinggi tetapi serat kasar rendah sejalan 

dengan  pendapat  Edey  dkk.,  (1981)  dalam  Rosyidi  (1999)  yang  menyatakan 

ternak  yang  mengkonsumsi  pakan  kasar  cenderung  persentase  karkasnya 

menurun, hal ini disebabkan karena besarnya alat pencernaan. Melihat  indikasi 

tersebut berarti pakan yang mempunyai kandungan protein tinggi mempunyai segi 

ekonomis  daripada  pakan  yang  kandungan  seratnya  tinggi  jika  ditinjau  dari 

persentase karkas per bagian dengan asumsi bagian belakang merupakan bagian 

karkas yang banyak dagingnya, karena bagian depan banyak terdapat tulang.

4.4. Pengaruh Pakan Perlakuan Terhadap Organ Dalam

Pengaruh pakan perlakuan, terhadap organ dalam dapat dilihat pada Tabel 12..

Tabel 12. Pengaruh pakan perlakuan terhadap organ dalam (g /100 g BB)
Variabel Perlakauan

P0 P1 P2                       P3

Organ dalam 
-Jantung *
-Hati 
-Ginjal *
Lambung*
Caecum(cm)
Usus halus*
Usus besar

0,34±0,12a

2,92±0,23a

0,43±0,28a

3,96±0,85c

38,17±6,21a

187,17±66,40a

24,67±4,64a

0,29±0,01a

3,33±0,53a

0,62±0,18c

7,41±1,03c

41,33±3,75b

231,50±26,3b

30,33±5,68b

0,29±0,06a

3,41±0,92ab

0,91±0,27d

7,72±2,57b

42,67±5,13b

256,00±26,28b

30,50±3,04b

0,18±0,07b

1,67±0,38b

0,56±0,18b

5,16±0,94a

38,74±6,05a

152,08±36,67 a

25,36±3,91a

keterangan :   Superskrip (a,b,c) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang
nyata (P>0.05)

*) Superskrip (a,b,c) yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P>0.01)
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Tabel  12  menunjukkan  bahwa  rata-rata  berat  organ  dalam  dan  panjang 

saluran pencernaan selama penelitian yang mempunyai nilai tertinggi adalah rata-

rata  pada  perlakuan  P2,  untuk  hati  sebesar  3,41,  ginjal  0,91,  lambung  7,72, 

caecum 42,67 cm, usus halus 256,00 cm, dan usus besar 30,50 cm, sedangkan 

untuk  jantung  yang  mempunyai  nilai  tertinggi  adalah  P0  sebesar  0,34.  Hasil 

analisa statistik menunjukkan bahwa pakan perlakuan memberikan pengaruh yang 

sangat nyata  (P>0.01) terhadap rata-rata berat organ dalam yaitu untuk jantung, 

ginjal,  lambung usus halus,  sedangkan yang  berpengaruh nyata  (P>0.05)  yaitu 

untuk hati, caecum, dan usus besar.

Rumen  ruminansia  terdapat  populasi  mikroba  yang  cukup  banyak 

jumlahnya.  Mikroba  rumen dapat  dibagi  dalam tiga  grup  utama yaitu  bakteri, 

protozoa,  dan  fungi  (Shah  dan  Muller,  1993  dalam  Kristian,  2008).  Sel-sel 

mikroba mengandung protein sebagai komponen utama.  Produk degradasi yang 

terbentuk,  terutama  amonia,  digunakan  oleh  mikroba  bersama  sumber  energi 

untuk mensintesis protein dan bahan-bahan sel mikroba seperti  bahan sel yang 

mengandung asam nukleat. Amonia hasil perombakan asam amino adalah sumber 

nutrien  bagi  bakteri.  Bakteri  ini  akan  menggunakan  amonia  bersama  dengan 

karbohidrat mudah larut untuk membentuk asam amino yang dibutuhkan dalam 

rangka  memenuhi  kebutuhan  proteinnya  sendiri  (Lesson  and Summers,  2001). 

Kehadiran fungi di dalam rumen diakui sangat bermanfaat bagi pencernaan pakan 

serat, karena dia membentuk koloni di dalam jaringan selulosa pakan. Selulase 

yang dihasilkan oleh mikroba akan merombak selulosa menjadi asam lemak. Hal 

itu dipengaruhi oleh makanannya yang sebagian besar terdiri dari serat (selulosa) 

tidak tertutup kemungkinan bakteri  yang  ada di rumen akan keluar  dari  tubuh 
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organisme  bersama  feses,  sehingga  di  dalam  feses  (tinja)  hewan  yang 

mengandung bahan organik akan diuraikan dan dapat melepaskan gas CH4 (gas 

bio), dikarenakan bakteri tidak tahan hidup di abomasum karena pH yang sangat 

rendah, akibatnya bakteri ini akan mati, dan ikut dalam isi rumen yang dibuang 

namun dapat dicernakan oleh ternak untuk menjadi sumber protein bagi hewan 

pemamah  biak.  Sumber  perombakan  protein  tersebut  yang  diperkirakan 

mempengaruhi  organ dalam kelinci  yang  semakin meningkat  mengingat  organ 

dalam tersusun atas urat daging polos sejalan dengan pendapat Anggorodi (1984) 

yang menyatakan bahwa urat daging polos terdapt dalam dinding alat-alat tubuh 

seperti halnya susunan pencernaan, semua pergerakan dari tubuh, alat - alat tubuh, 

dan jaringan-jaringan yang ikut dalam proses hidup, sumber kontraksi urat daging 

diperkirakan hasil dari pelepasan energi atas perombakan protein.

Rata-rata organ dalam selama penelitian pada Tabel 12 yang mempunyai 

nilai tertinggi adalah pada perlakuan 10 % pakan basal + WP 30 % + DW dan IR 

60  %  (P2),  secara  kuantitatif  kelinci  yang  mendapat  pakan  perlakuan  P2 

mengkonsumsi  ransum  lebih  banyak  2597,03  (Tabel  10).  Kelinci  merupakan 

ternak monogastrik yang membutuhkan sumber serat, dalam hal ini daun wortel 

dan isi rumen merupakan sumber serat, Shah dan Müller (1993) dalam Kristian 

(2008)  menyatakan bahwa ada respon yang baik pada isi  rumen dengan batas 

pemberian  tidak  lebih  dari  60  %  pada  ransum  yang  energinya  seimbang, 

selanjutnya Jovanovic dan Cuperlovic (1977) dalam Rachmat (1985) menyatakan 

bahwa isi rumen sapi yang telah dikeringkan dapt diberikan sampai batas 10 % 

dalam campuran ransum ayam broiler dan dapat meningkatkan konsumsi ransum 

tanpa menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhannya karena semakin 
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tinggi  kadar  serat  pakan  atau  semakin  kasar  partikelnya,  maka  kerja  dari 

pencernaan  kelinci  akan bertambah pada akhirnya mempengaruhi  pada ukuran 

atau  berat  pencernaan  kelinci.hal  ini  diperkuat  pendapat  Pangambang  (2000) 

dalam  Reni  (2006)  bahwa  apabila  konsumsi  serat  kasar  tinggi  maka  saluran 

pencernaan makin tebal dan ukurannya lebih panjang dan sebaliknya

Rata-rata nilai untuk organ dalam untuk perlakuan P0 adalah rendah, hal ini 

diperkirakan karena zat makanan untuk serat kasar yang rendah sekitar 8,38 % 

(Tabel 8), rendahnya kandungan serat kasar pada pakan perlakuan tersebut kurang 

bisa  memenuhi  kebutuhan  ternak  menurut  NRC (1977)  kebutuhan  serat  kasar 

untuk kelinci sekitar 10-13%, sedangkan Blakely dan David (1992) sebesar 15-20 

%,  tetapi  untuk  organ  dalam  jantung  mempunyai  nilai  yang  tinggi  diantara 

perlakuan lain, hal ini diperkirakan karena pada perlakuan P0 kandungan serat 

kasarnya kurang, dalam hal ini kelinci dalam mencerna pakan menjadi terganggu, 

sesuai apa yang di ungkapkan oleh McDowell (2000) bahwa pencernaaan kelinci 

akan  terganggu  oleh  beberapa  hal  diantaranya  stress,  kandungan  lemak  dan 

karbohidrat (energi) pakan yang tinggi dan kandungan serat kasar yang rendah, 

akhirnya akan mengganggu metabolisme dalam tubuh kelinci, dan mengakibatkan 

jantung dalam memompa aliran darah semakin besar, sesuai pernyataan (Muliarta, 

1997 dalam Reni, 2006) yang menyatakan bahwa darah mempengaruhi berat jan-

tung,  pernyataan  tersebut  di  tambahkan  Ressang  (1983)  meyatakan  bahwa 

semakin  berat  jantung  maka  aliran  darah  yang  masuk  maupun  keluar  akan 

semakin besar dan efek tersebut akan berdampak pula pada berbagai metabolisme 

yang ada dalam tubuh ternak. Oleh karena itu macam bahan pakan yang dimakan 
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ternak kelinci maupun banyaknya pakan sangat menentukan berat dan besar organ 

dalam daripada ternak kelinci (Mastika, 2001 dalam Reni, 2006). 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan 

Campuran  60  %  daun  wortel  dan isi  rumen  dapat  digunakan  sebagai  pakan 

kelinci. Pada  level  tersebut  dapat  meningkatkan  PBB  dan  berat  organ  dalam, 

tetapi tidak memperbaiki konsumsi BK pakan, berat dan persentase karkas kelinci 

New Zealand White.

5.2. Saran

Cara mengatasi biaya pakan yang tinggi dalam pemeliharaan kelinci agar 

lebih menghemat dan ekonomis disarankan untuk memanfaatkan limbah pertanian 

atau  limbah industri  peternakan  bagi  pemeliharaan  kelinci  seperti  penggunaan 

campuran daun wortel dan isi rumen sebagai pakan alternatif.
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Lampiran 1. Data Berat Badan Awal Kelinci New Zealand White 

No. Perlakuan BB awal (Gram) STD deviasi

1 P0B1 574
2 P0B2 546
3 P1B1 579
4 P1B2 548
5 P2B1 569
6 P2B2 557
7 P3B1 616
8 P3B2 585

Rata-rata 571.75 22.81447
9 P0S1 440

10 P0S2 457
11 P1S1 456
12 P1S2 454
13 P2S1 475
14 P2S2 445
15 P3S1 474
16 P3S2 451

Rata-rata 456.5 12.47855
17 P0K1 389
18 P0K2 364
19 P1K1 363
20 P1K2 322
21 P2K1 354
22 P2K2 332
23 P3K1 383
24 P3K2 347

Rata-rata 356.75 23.12543

Keterangan : 1-8     = kelompok Besar
9-16   = kelompok Sedang
17-24 = kelompok Kecil
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Lampiran 2. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok konsumsi BK (g) 

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN
std 

deviasi
 BERAT SEDANG KECIL   

PO 2573.80 2253.28 1628.34 6455.41 14353179.87 2151.80 480.83
      

P1 3197.90 2941.54 1566.18 7705.61 21332091.37 2568.54 877.48
      

P2 3068.28 3004.60 1718.22 7791.10 21394253.40 2597.03 761.74
      

P3 2968.96 2750.79 1648.92 7368.67 19100514.35 2456.22 707.60
        

TOTAL 11808.93 10950.21 6561.66 29320.80    
analisis ragam 
FK = 71642438.9197
JK Total = 4537600.0754
JK Perlakuan = 373364.9556
JK Kelompok = 3960884.0723
JK Galat = 203351.0475
tabel sidik ragam

SK db JK KT F_Hitung F 0.05 F 0.01
Perlakuan 3 373364.96 124454.99 3.67 4.76 9.78
Kelompok 2 3960884.07 1980442.04 58.43 5.14 10.92
Galat 6 203351.05 33891.84    
Total 11 4537600.08     
F hitung < F 0.05; perlakuan pakan yang diberikan tidak memberikan pengaruh nyata (P>0.05) terhadap konsumsi BK 

Uji BNT
KT Galat = 33891.84
SE = 150.3148695
t0.01/2 (db=6) = 3.71
BNT 1%= 557.67

F hitung  >  F 0.01;  kelompok dalam perlakuan  memberikan  pengaruh  sangat  nyata  (P<0.01)  terhadap 
konsumsi BK 

blok Rataan Notasi
K 1640.42 a
S 2737.55 b
B 2952.23 b
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Lampiran 3. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok PBB (g) 

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN std deviasi
 BERAT SEDANG KECIL   

PO 489.22 545.12 139.50 1173.84 555952.27 391.28 219.83
   

P1 609.50 778.50 214.50 1602.50 1023562.75 534.17 289.45
   

P2 815.00 777.50 301.50 1894.00 1359633.50 631.33 286.26
   

P3 578.76 641.34 159.50 1379.60 771720.38 459.87 262.00
        

TOTAL 2492.48 2742.46 815.00 6049.94    
analisis ragam 
FK = 3050147.8336
JK Total = 660721.0724
JK Perlakuan = 95331.7516
JK Kelompok = 549294.2669
JK Galat = 16095.0539

tabel sidik ragam
SK db JK KT F_Hitung F 0.05 F 0.01

Perlakuan 3 95331.75 31777.25 11.85 4.76 9.78
Kelompok 2 549294.27 274647.13 102.38 5.14 10.92

Galat 6 16095.05 2682.51
Total 11 660721.07     

F hitung > F 0.01; 
perlakuan dan kelompok ternyata memberikan pengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap pertambahan berat 
badan (gram)

Uji BNT blok Rataan Notasi Perlakuan Rataan Notasi
KT Galat = 2682.51 K 203.75 a P0 391.28 a
SE = 42.28876123 B 623.12 b P3 459.87 a
t0.01/2 (db=6) = 3.71 S 685.62 b P1 534.17 ab
BNT 1%= 156.8913042  P2 631.33 b
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Lampiran 4. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok berat karkas (g) 

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN std deviasi
 BERAT SEDANG KECIL   

PO 464.84 446.00 229.50 1140.34 467662.48 380.11 130.77
     

P1 724.09 580.50 225.50 1530.09 912136.83 510.03 256.66
     

P2 939.25 649.44 229.50 1818.19 1356633.13 606.06 356.86
 

P3 622.40 543.92 198.00 1364.32 722437.18 454.77 225.81
     

TOTAL 2677.43 2237.94 882.50 5852.94    
analisis ragam 
FK = 2801274.7114
JK Total = 591881.2809
JK Perlakuan = 85892.3427
JK Kelompok = 437678.5632
JK Galat = 68310.3750

tabel sidik 
ragam     

SK db JK KT F_Hitung F 0.05 F 0.01
Perlakuan 3 85892.34 28630.78 2.51 4.76 9.78
Kelompok 2 437678.56 218839.28 19.22 5.14 10.92
Galat 6 68310.37 11385.06    
Total 11 591881.28     
F hitung < F 0.05; perlakuan pakan yang diberikan tidak memberikan pengaruh nyata (P>0.05) terhadap berat karkas 
F hitung > F 0.01; kelompok dalam perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap berat karkas 

Uji BNT blok Rataan Notasi
KT Galat = 11385.06 K 220.63 a
SE = 87.120845 S 559.49 b
t0.01/2 (db=6) = 3.71 B 669.36 b
BNT 1%= 323.218335   
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Lampiran 5. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok persentase karkas (%)

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN
std 

deviasi
 BERAT SEDANG KECIL   

PO 44.30 46.87 51.06 142.23 6766.14 47.41 3.41
   

P1 60.75 47.58 39.81 148.13 7538.60 49.38 10.58
   

P2 67.86 53.47 34.43 155.77 8650.77 51.92 16.77
   

P3 53.76 48.77 38.45 140.97 6746.43 46.99 7.81
        

TOTAL 226.67 196.69 163.74 587.11    
analisis ragam 
FK = 28724.5019
JK Total = 977.4329
JK Perlakuan = 45.7136
JK Kelompok 
= 495.3949
JK Galat = 436.3244

tabel sidik ragam
SK db JK KT F_Hitung F 0.05 F 0.01

Perlakuan 3 45.71 15.24 0.21 4.76 9.78
Kelompok 2 495.39 247.70 3.41 5.14 10.92
Galat 6 436.32 72.72    
Total 11 977.43     
F hitung < F 0.05
perlakuan pakan yang diberikan tidak memberikan pengaruh nyata (P>0.05) terhadap persentase berat karkas %
kelompok dalam perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata (P>0.05) terhadap persentase berat karkas (%)
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Lampiran 6. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok berat lambung (g/100/BB)

Berat Lambung (gr/100 gr BB)b      

Perlakuan Kelompok TOTAL Kuadrat Rataan
Standart 
Deviasi

 Berat Sedang Kecil     
P3 3.48 4.94 3.45 11.87 48.41 3.96 0.85
  
P1 6.42 8.48 7.35 22.24 167.04 7.41 1.03
  
P2 6.28 6.19 10.69 23.16 192.11 7.72 2.57
  
P0 4.08 5.66 5.74 15.47 81.56 5.16 0.94
  
TOTAL 20.26 25.27 27.23 72.75  
Rata-Rata 5.06 6.32 6.31   
 1.66 1.79 3.63
Analisis ragam berat lambung (gr)
FK = 441.05
JK Total = 48.08
JK Perlakuan = 470.55 29.50
JK Kelompok = 447.50 6.45
JK Galat = 12.12
 
tabel sidik ragam

SK db JK KT F_Hitung F 0.05 F 0.01
Perlakuan 3.00 29.50 9.83 4.87 4.76 9.78
Kelompok 2.00 6.45 3.23 1.60 5.14 10.92
Galat 6.00 12.12 2.02
Total 11.00 48.08     
 
F hitung > F 0.01
perlakuan pakan yang diberikan memberikan pengaruh sangat nyata (P>0.01) terhadap 
berat lambung
Uji BNT
KT Galat = 2.02
SE = 1.16
t0.05/2 (db=6) = 1.94
BNT5%= 2.25
 

Perlakuan Rataan Notasi
P0 3.96 a
P3 5.16 ab 9.67
P1 7.41 bc
P2 7.72 c
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Lampiran 7. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok berat hati (g/100/BB)

PERLAKUAN KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN
standart 
deviasi

 BERAT SEDANG KECIL     
P1 3.08 2.66 3.03 8.77 34.26 2.92 0.23

P0 2.83 3.89 3.27 9.99 17.28 3.33 0.53

P2 3.15 2.64 4.44 10.24 36.85 3.41 0.93

P3 1.19 1.23 1.91 4.33 6.57 1.44 0.40
  

TOTAL 10.25 10.43 12.65 33.33    

rata-Rata 2.56 2.61 3.16
0.93 1.09 1.04

FK                 = 92.58
JK total          = 9.47
JK Perlakuan  = 93.81 6.21
JK Kelompok  = 88.59 0.98
JK Galat         = 2.28

TABEL Sidik Ragam
SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

perlakuan 3.00 6.21 2.07 5.45 4.76 9.78
kelompok 2.00 0.98 0.49 1.29 5.14 10.92

galat 6.00 2.28 0.38
Total 11.00 9.47     

keterangan : F hitung > F tabel 0,05, ini berarti bahwa hasil penelitian memberikan perbedaan yang nyata

Uji BNT
KT Galat = 0.38
SE = 0.50
t0.05/2 (db=6) = 1.94
BNT5%= 0.98
Uji BNT

Perlakuan Rataan Notasi
P3 1.44 a
P0 2.92 b
P1 3.33 b
P2 3.41 b
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Lampiran 8. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok berat jantung (g/100/BB)

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN
standart devi-

asi
 BERAT SEDANG KECIL     

P0 0.21 0.36 0.46 1.03 0.37 0.34 0.13

P1 0.27 0.29 0.31 0.88 0.19 0.29 0.02

P2 0.24 0.28 0.37 0.89 0.26 0.30 0.07

P3 0.11 0.18 0.26 0.56 0.11 0.19 0.07

TOTAL 0.85 1.01 1.33 3.19    
rata-rata 0.21 0.25 0.33     

0.07 0.07 0.09
FK                 = 0.85
JK total          = 0.08
JK Perlakuan  = 0.89 0.04
JK Kelompok  = 0.88 0.03
JK Galat         = 0.01

TABEL Sidik Ragam
SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

perlakuan 3.00 0.04 0.01 12.17 4.76 9.78
kelompok 2.00 0.03 0.02 12.41 5.14 10.92

galat 6.00 0.01 0.00
Total 11.00 0.08     

keterangan : F hitung > F tabel 0,01, ini berarti bahwa pakan perlakuan memberikan perbedaan yang sangat nyata

Uji BNT
KT Galat = 0.00
SE = 0.03
t0.01/2 (db=6) = 3.71
BNT1%= 0.10

Perlakuan Rataan Notasi
P0 0.19 a
P1 0.29 ab
P2 0.30 b
P3 0.34 b

F hitung > F 0.01 kelompik berat badan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap berat jantung
kelompok Rataan Notasi

B 0.21 a
S 0.25 ab
K 0.33 b
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Lampiran 9. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok berat ginjal (g/100/BB)

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN
standart 
deviasi

 BERAT SEDANG KECIL     
P3 0.24 0.32 0.76 1.32 0.74 0.44 0.28

P1 0.51 0.53 0.84 1.88 1.25 0.63 0.18

P2 0.68 0.85 1.22 2.75 2.68 0.92 0.28

P0 0.44 0.48 0.78 1.70 1.03 0.57 0.18

TOTAL 1.87 2.19 3.60 7.65    
Rata-Rata 0.47 0.55 0.90     

0.19 0.22 0.22
FK                 = 4.88
JK total          = 0.82
JK Perlakuan  = 5.25 0.37
JK Kelompok  = 5.30 0.42
JK Galat         = 0.02

TABEL Sidik Ragam
SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

perlakuan 3.00 0.37 0.12 31.92 4.76 9.78
kelompok 2.00 0.42 0.21 54.54 5.14 10.92

galat 6.00 0.02 0.0038
Total 11.00 0.82     

keterangan : F hitung > F tabel 0,01, ini berarti bahwa hasil penelitian memberikan perbedaan yang sangat nyata

Uji BNT
KT Galat = 0.0039
SE = 0.05
t0.01/2 (db=6) = 3.71
BNT 1%= 0.19

Perlakuan Rataan Notasi
P3 0.44 a
P0 0.57 ab
P1 0.63 b
P2 0.92 c

keterangan : F hitung > F tabel 0,01, kelompok berat badan memberikan perbedaan yang sangat nyata
kelompok Rataan Notasi

B 0.47 a
S 0.55 a
K 0.90 b
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Lampiran 10. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok panjang usus besar (cm)

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN standart deviasi
 BERAT SEDANG KECIL     

PO 28.50 26.00 19.50 74.00 1868.50 24.67 4.65

P1 32.00 35.00 24.00 91.00 2825.00 30.33 5.69

P2 28.50 34.00 29.00 91.50 2809.25 30.50 3.04

P3 26.53 28.56 21.00 76.09 2076.36 25.36 3.91

TOTAL 115.53 123.56 93.50 332.59    
rata-Rata 28.88 30.89 23.38     

2.28 4.32 4.19

FK                 = 9218.01
JK total          = 245.26
JK Perlakuan 
= 9306.31 88.30
JK Kelompok  = 9339.13 121.12
JK Galat         = 35.83

TABEL Sidik Ragam
SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

perlakuan 3.00 88.30 29.43 4.93 4.76 9.78
kelompok 2.00 121.12 60.56 10.14 5.14 10.92

galat 6.00 35.83 5.97
Total 11.00 245.26     

keterangan : F hitung> F tabel 0,05, ini berarti bahwa hasil penelitian memberikan perbedaan yang nyata
Uji BNT
KT Galat = 5.97
SE = 2.00
t0.05/2 (db=6) = 1.94
BNT5%= 3.87

Perlakuan Rataan Notasi
P3 24.67 a
P0 25.36 a
P2 30.33 b
P1 30.50 b

keterangan : F hitung>F tabel 0,05, kelompok berat badan memberikan perbedaan yang nyata

kelompok Rataan Notasi
K 23.38 a
B 28.88 b
S 30.89 b
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Lampiran 11. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok panjang usus halus (cm)

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN
standart 
deviasi

 BERAT SEDANG KECIL     
PO 226.50 224.50 110.00 561.00 113912.75 187.00 66.69

P1 251.00 242.00 201.50 694.50 162167.25 231.50 26.37

P2 286.00 245.00 237.00 768.00 197990.00 256.00 26.29

P3 181.37 163.92 110.96 456.25 71698.40 152.08 36.67

TOTAL 944.87 875.42 659.46 2479.75    
rata-Rata 236.22 218.86 164.87     

43.97 37.72 64.45

FK                 = 512431.66
JK total          = 33336.74
JK Perlakuan 
= 531426.51 19389.06
JK Kelompok  = 523134.78 11097.32
JK Galat         = 3244.57

TABEL Sidik Ragam
SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

perlakuan 3.00 19389.06 6463.02 11.95 4.76 9.78
kelompok 2.00 11097.32 5548.66 10.26 5.14 10.92

galat 6.00 3244.57 540.76
Total 11.00 33730.95     

keterangan : F hitung > F tabel 0,01, ini berarti bahwa hasil penelitian memberikan perbedaan yang sangat nyata

Uji BNT
KT Galat = 540.76
SE = 18.99
t0.01/2 (db=6) = 3.71 1.94
BNT1%= 70.44 36.83

Perlakuan Rataan Notasi
P3 152.08 a
P0 187.00 ab
P1 231.50 b
P2 256.00 b

keterangan : F hitung > F tabel 0,05, kelompok berat badan memberikan perbedaan yang nyata
kelompok Rataan Notasi

K 164.87 a
S 218.86 b
B 236.22 b
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Lampiran 12. Analisa statistik Rancangan Acak Kelompok panjang caecum (cm)

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN
standart 
deviasi

 BERAT SEDANG KECIL     
PO 41.50 42.00 31.00 114.50 4447.25 38.17 6.21

P1 41.50 45.00 37.50 124.00 5153.50 41.33 3.75

P2 47.00 44.00 37.00 128.00 5514.00 42.67 5.13

P3 43.71 40.50 32.00 116.21 4282.86 38.74 6.05

TOTAL 173.71 171.50 137.50 482.71    
rata-Rata 43.43 42.88 34.38     

2.60 2.01 3.35
FK                 = 19138.61
JK total          = 259.01
JK perlakuan  = 19192.92 54.31
JK Kelompok  = 19324.36 185.75
JK Galat         = 18.95
TABEL Sidik Ragam

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01
perlakuan 3.00 54.31 18.10 5.73 4.76 9.78
kelompok 2.00 185.75 92.88 29.41 5.14 10.92

galat 6.00 18.95 3.16
Total 11.00 259.01     

keterangan : F hitung > F tabel 0,05, ini berarti bahwa hasil penelitian memberikan perbedaan yang nyata

Uji BNT
KT Galat = 3.16
SE = 2.11
t0.05/2 (db=6) = 1.94 3.71
BNT 5%= 4.08 7.81

Perlakuan Rataan Notasi
P3 38.17 a
P0 38.74 a
P1 41.33 ab
P2 42.67 b

keterangan : F hitung > F tabel 0,01, kelompok berat badan memberikan perbedaan yang sangat nyata
kelompok Rataan Notasi

K 34.38 a
S 42.88 b
B 43.43 b

48



Lampiran 13. Analisis statistik Rancangan Acak Kelompok persentase potongan karkas 
bagian depan 

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN std deviasi
 BERAT SEDANG KECIL   

PO 37.08 34.70 36.29 108.07 3896.11 36.02 1.21
   

P1 34.74 36.21 36.38 107.34 3842.09 35.78 0.90
   

P2 33.77 35.23 39.87 108.86 3970.78 36.29 3.19
   

P3 33.48 33.63 32.83 99.93 3329.31 33.31 0.42
       

TOTAL 139.07 139.77 145.37 424.21   
analisis ragam 
FK = 14996.0455
JK Total = 42.2435
JK Perlakuan = 17.0227
JK Kelompok = 5.9770
JK Galat = 19.2437

tabel sidik ragam
SK db JK KT F_Hitung F 0.05 F 0.01

Perlakuan 3 17.02 5.67 1.77 4.76 9.78
Kelompok 2 5.98 2.99 0.93 5.14 10.92
Galat 6 19.24 3.21   
Total 11 42.24   
F hitung < F0.05; kelompok dan perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata (P>0.05) terhadap persentase potongan 
                             bagian karkas depan 
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Lampiran 14. Analisis statistik Rancangan Acak Kelompok persentase potongan karkas 
bagian belakang 

PERLAKUAN  KELOMPOK  TOTAL KUADRAT RATAAN std deviasi
 BERAT SEDANG KECIL   

PO 62.92 65.11 63.71 191.74 12257.20 63.91 1.11
   

P1 65.26 64.01 63.83 193.10 12430.42 64.37 0.78
   

P2 66.23 64.77 59.48 190.48 12119.43 63.49 3.55
   

P3 66.62 66.51 67.17 200.30 13373.61 66.77 0.35
       

TOTAL 261.03 260.40 254.19 775.62   
analisis ragam 
FK = 50132.1987
JK Total = 48.4813
JK Perlakuan = 19.3213
JK Kelompok = 7.345
JK Galat = 21.815

tabel sidik ragam
SK db JK KT F_Hitung F 0.05 F 0.01

Perlakuan 3 19.32 6.44 1.77 4.76 9.78
Kelompok 2 7.35 3.675 1.01 5.14 10.92
Galat 6 21.82 3.64    
Total 11 48.48    
F hitung < F 0.05; kelompok dan perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata (P>0.05) terhadap persentase potongan karkas 
bagian belakang 

50


	Skripsi.pdf
	kata pengantar-daftar isi.pdf
	BAB1-BAB5.pdf
	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1. Kelinci New Zealand White
	1. Hasil Laboratorium Nutrisi dan Makanan ternak

	lampiran.pdf


