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EFFECT OF KATUK LEAVE POWDER IN 

(Sauropus androgynus (L). Merr) FEED ON BLOOD 

PROFILE AND IMMUNE RESPONSE IN LACTATION 

RABBIT 

 

Hendik Sudarmanto, Osfar Sjofjan, and Irfan H.Djunaidi 

 

ABSTRACT 

 

The research was carriedout to evaluate effect of 

(Sauropus androgynus (L). Merr) in feed on blood profiles and 

immune response of lactating rabbits. Research materials used 

were 24 female rabbits. Dietary treatments used were P0 

(control feed), P1 (99 % control feed + 1 % katuk leave 

powder), P2 (98 % control feed + 2 % katuk leave powder) 

and (97 % control feed + 3 % katuk leave powder). Variables 

of this research were total cholestrol (mg/dl), glucose (mg/dl), 

creatinine (mg/dl) and immune response. The research was 

designed by using Randomized Block Design,if a difference 

between treatmens occured, it will be followed by Duncan's 

Multiple Range Test. The results of statistical analysis showed 

that the treatments did not give significant effect (P>0,05) on 

creatinine and immune response in blood serum, the highest 

values shown in P1 (1.05±0.15) and P1 (205.7±9.03) 

respectively. On the other hand, it gave significant effect 

(P<0,05) on total cholesterol and glucose the highest values of 

P0 (51.17±2.65) and P0 (126±5.55) respectivety. It is 

recommended to use a mixture of more than 3 % katuk leaves 

in the form of pellets with the same species of breeding 

rabbits. 

 

Keywords: Rabbit, Katuk Leave Powder, and Glucose 
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PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN KATUK  

(Sauropus androgynus (L). Merr) DALAM PAKAN 

TERHADAP PROFIL DARAH DAN RESPON IMUN 

INDUK KELINCI MENYUSUI 

 

Hendik Sudarmanto, Osfar Sjofjan and Irfan H.Djunaidi 

 

RINGKASAN 

 

 Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan mulai 1 Mei 

sampai 1 Juli 2012 di peternakan Bapak Hasan yang 

merupakan anggota kelompok tani ternak kelinci ’Aji Jaya” di 

Bumiaji, Batu, Malang. Sedangkan analisis proksimat bahan 

pakan dan pakan perlakuan dilakukan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, Malang. 

 Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

pemberian tepung daun  katuk (Sauropus androgynus (L.) 

Merr) dalam pakan terhadap profil darah dan respon imun 

induk kelinci menyusui. 

 Penelitian ini menggunakan 24 ekor kelinci betina. 

Pakan yang digunakan sebagai perlakuan antara lain: 

perlakuan pertama P0 (pakan kontrol), P1 (99 % pakan kontrol 

+ 1 % tepung daun katuk), P2 (98 % pakan kontrol + 2 % 

tepung daun katuk), P3 (97 % pakan kontrol + 3 % tepung 

daun katuk). Variabel yang diamati meliputi kolesterol total 

(mg/dl), glukosa (mg/dl), kreatinin (mg/dl), dan sistem imun. 

Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK), apabila antar perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh, maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. 
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 Hasil analisis statistik menunjukkan diantara 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kreatinin paling tinggi ditunjukkan pada perlakuan P1 

(1,05±0,15) dan respon imun P1 (205,7±9,03) dalam serum 

darah kelinci (P>0,05), tetapi memberikan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) terhadap kolesterol total paling tinggi P0 

(51,17±2,65)dan glukosa P0 (126±5,55) dalam serum darah 

kelinci. 

 Penambahan tepung daun katuk pada pakan induk 

kelinci masa prasapih dapat menurunkan  kolesterol total dan 

glukosa, tetapi meningkatkan kreatinin dan respon imun. 

Disarankan menggunakan campuran lebih dari 3 % daun katuk 

dalam bentuk pellet dengan jenis indukan kelinci yang 

seragam sebagai pakan alternatif. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kelinci merupakan salah satu komoditi peternakan 

yang mempunyai peran dalam pemenuhan kebutuhan akan 

protein hewani berupa daging, bulu dan sebagai kelinci hias. 

Dalam perkembangannya diharapkan agar peran tersebut dapat 

terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan kontribusi 

yang lebih besar dalam pemenuhan akan kebutuhan protein 

hewani. 

Kelinci termasuk kedalam kingdom animalia dan 

kelas mammalia yang mempunyai berat tubuh 1,35 - 7 kg 

dengan panjang 40 - 70 cm. Kelinci bersifat prolific yaitu 

mampu melahirkan anak dalam jumlah yang banyak dalam 

satu kelahiran (4 - 12 ekor) dan kecepatan tumbuhnya juga 

tinggi karena umur  potong   3 - 5 bulan (Sartika dkk, 1998) 

Kelinci merupakan kelompok hewan mempunyai 

susunan organ yang kompleks dan susunan metabolisme 

didalam tubuhnya yang juga kompleks. Tubuh dibagi menjadi 

empat bagian yaitu: caput, cervix, truncus dan cauda. Pada 

caput terdapat rima oris, vibrisae, nares, organon visus. Ciri 

utama dari Mamalia adalah adanya kelenjar susu, yang 

berfungsi sebagai sumber makanan untuk anaknya. Kelenjar 

lain yang biasa ditemukan adalah kelenjar minyak (sebasea) 

dan kelenjar keringat (sudorifera). Rambut tumbuh selama 

periode tertentu dalam hidupnya, meskipun berkurang pada 

stadium tua (Sukiya, 2005) 
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Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi 

angka kematian pada anak kelinci diantaranya dengan 

pemberian bahan pakan tertentu yang ditambahkan dalam 

pakan induk kelinci (feed additive). Selama ini bahan 

tambahan yang sering digunakan adalah antibiotik padahal 

penggunaan antibiotik saat ini sudah mulai ditinggalkan 

karena menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang. 

Dampak buruk penggunaan antibiotik dapat langsung ke 

ternak maupun secara tidak langsung pada tubuh manusia 

yang memakan daging kelinci, oleh karena itu perlu dicari 

alternatif yang lebih sehat dan aman. 

Daun katuk memiliki kandungan kimia antara lain 

tanin, flavonoid, alkaloida, triterpen, asam - asam organik, 

minyak astiri, saponin, sterol, asam - asam amino, protein, 

karbohidrat, vitamin dan mineral (Malik, 1997). Kandungan 

flavonoid dalam daun katuk juga tinggi. Kemampuan daun 

katuk untuk meningkatkan produksi susu induk akan 

mengurangi jumlah kematian anak kelinci akibat kelaparan. 

Flavonoid pada daun katuk juga diharapakan memberikan 

pengaruh didalam susu induk yang dikonsumsi oleh anak 

kelinci, sehingga anak kelinci memiliki sistem imun yang 

lebih baik dan tahan terhadap penyakit (Zuhra dkk, 2008). 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 

masalah yang dihadapi adalah belum diketahuinya level 

pemberian tepung daun katuk (Sauropus androgynus (L.) 

Merr) dalam pakan induk kelinci menyusui yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap kolesterol total, glukosa, 

kreatinin, dan sistem imun pada induk kelinci. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan  dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui 

level yang tepat pemberian tepung daun  katuk (Sauropus 

androgynus (L.) Merr) dalam pakan terhadap kolesterol total, 

glukosa, kreatinin, dan sistem imun pada induk kelinci. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi bagi peternak, maupun bagi pihak 

yang membutuhkan informasi tentang level pemberian dan 

penggunaan tepung daun katuk (Sauropus androgynus (L.) 

Merr) sebagai supplement dalam pakan induk kelinci untuk 

mengetahui imunitas anak kelinci masa prasapih. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr) selain 

dapat meningkatkan produksi susu juga mengandung 

flavonoid tinggi, yaitu 143 mg/100 g daun katuk segar atau 

832 mg/100 g berat kering (Andarwulan, 2010). Manfaat 

flavonoid antara lain adalah melindungi struktur sel, 

meningkatkan efektivitas vitamin C, anti inflamasi, mencegah 

keropos tulang, dan sebagai antibiotik alami. Beberapa kasus 

flavanoid dapat berperan langsung sebagai antibiotik dengan 

mengganggu fungsi mikroorganisme seperti bakteri atau virus 

dan juga dapat meningkatkan imunitas tubuh (Middleton et 

al.2000). 

Maertens et al. (2006) menyatakan bahwa anak kelinci 

bergantung pada susu induk hingga umur 21 hari sehingga 

selama 21 hari itu perkembangan imunitas dan kecukupan 

pakan anak kelinci bergantung pada susu induk. Kematian 

anak kelinci pada periode sebelum penyapihan (prasapih) jika 
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dilihat persentase kejadiannya, 70 – 78 % terjadi pada minggu 

pertama dan 16,63 % pada minggu kedua dengan total 

hasilnya mendekati 93,9 % pada minggu - minggu awal 

kehidupannya. 

Kolesterol merupakan produk khas metabolisme 

hewan dan oleh karenanya terdapat makanan yang berasal dari 

hewan, seperti daging, hati, otak, dan telur (Murray dkk, 

1992). Haslet (1996) mengemukakan bahwa pengiriman 

kolesterol dalam darah berbentuk LDL (Low Density 

Lipoprotein) dan HDL(High Density Lipoprotein). LDL 

mengirim kolesterol dari hati keseluruh jaringan tubuh dan 

mengembalikan ke hati dan dari hati di keluarkan dengan 

garam empedu. 

 Kadar kreatinin serum relatif tidak terpengaruh 

terhadap makanan, umur, jenis kelamin, senam ataupun diet. 

Kreatinin diekskresikan seluruhnya dalam urin melalui filtrasi 

glomerulus. Meningkatnya kreatinin dalam darah merupakan 

indikasi rusaknya fungsi ginjal, selain itu, kadar kreatinin 

dalam darah dan dalam urin dapat digunakan untuk 

memperkirakan laju filtrasi glomerulus. Peningkatan kadar 

kreatinin dalam darah dapat dipengaruhi berbagai hal. Salah 

satu diantaranya menurut (Frandson, 1992) yaitu saat terjadi 

gangguan fungsi ginjal maka fungsi nefron menurun dan 

ekskresi kreatinin juga menurun sehingga kadar kreatinin 

dalam plasma akan meningkat. 

 

1.6 Hipotesis 

 Penambahan tepung daun katuk dalam pakan induk 

kelinci menyusui dapat meningkatkan profil darah dan respon 

imun induk kelinci menyusui. 
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BAB  II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Tanaman Katuk (Sauropus androgynus 

(L.) Merr) 

Tumbuhan katuk berupa perdu dengan tinggi 2 - 3 

meter, batang memiliki alur - alur dengan kulit yang agak licin 

berwarna hijau dan jumlah daun percabang berkisar antara 11 - 

21 helai. Katuk berdaun hijau pekat atau hijau tua pada bagian 

atas, dan hijau muda pada bagian bawah. Daun katuk bersirip 

ganda dengan anak daun yang banyak. Daun memanjang 

dengan panjang daun kurang lebih dua kali lebar, panjang 

daun berkisar antara 2,25 - 7,5 cm dengan lebar 1,25 - 3,0 cm. 

Tepi daun rata, pangkal daun tumpul, dan ujung daun lancip. 

Tangkai daun pendek sekitar 0,2 cm dan tiap daun memiliki 

sepasang daun penumpu kecil dengan panjang (Sukendar, 

1997). Bunga katuk merupakan bunga tunggal atau 

berkelompok tiga, keluar dari ketiak daun atau diantara daun 

satu dengan daun lainnya. Bunga katuk termasuk bunga 

sempurna, mempunyai helaian kelopak berbentuk bulat telur 

sungsang atau bulat, terdapat warna merah gelap atau merah 

dengan bintik-bintik kuning ditengahnya, lebar 3 - 3,5 mm, 

tinggi putik lebih kurang 0,75 mm, dan lebar lebih kurang 1,75 

mm. Cabang dari tangkai bunga berwarna merah dan tepi 

kelopak bunga berombak atau berkuncup enam. Tanaman 

katuk dapat berbunga sepanjang tahun (Sastroamidjojo, 1988). 
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Anonimus (2011), sistem taksonomi tanaman katuk 

adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotiledoneae 

Sub kelas : Monochlamydeae (Apetalae) 

Bangsa  : Euphorbiales   

Suku  : Euphorbiaceae 

Marga  : Sauropus 

Jenis  : Sauropus androgynus (L.) Merr. 

Tanaman katuk ini dapat tumbuh dengan baik 

didaerah dengan ketinggian 5 - 1300 m diatas permukaan laut 

dan banyak tersebar di Malaysia, Indonesia, Cina, dan 

Vietnam.Tanaman katuk diperbanyak dengan stek dari 

tanaman tua. Waktu penanaman biasanya dilakukan pada 

musim hujan, sedangkan pemanenan dilakukan setelah 

tanaman berumur 30 - 45 hari karena pada umur tersebut 

tanaman sudah memiliki ranting yang cukup banyak (Yuliani 

dan Marwati, 1997). 

Penyebaran tanaman katuk sampai saat ini diketahui 

terdapat di Filipina (Luzon, Mindoro) dan Malay Peninsula 

(Pahang, Kelantan), sedangkan di Indonesiasendiri terdapat 

bermacam - macam nama lokal untuk katuk sesuai daerah 

tersebut menamakannya. Sebagai contoh, di Jawa disebut 

Katu, Babing dan Katukan, di Jawa Barat (Sunda) disebut 

Katuk, sementara di Madura disebut Kerakur, di Bali disebut 

Kayu Manis, di Sumatera Barat (Minangkabau) disebut 

Simani, dan masyarakat Dayak Kenyah menyebut tanaman ini 

Jowaluk (Setyowati, 1997). Heyne (1987) menjelaskan bahwa 

tumbuhan ini dapat dijumpai hampir disemua tempat di 

Indonesia.  
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2.1.1 Manfaat Tanaman Katuk  

 Katuk merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi 

sebagai sayuran oleh masyarakat di pulau Jawa. Daun berikut 

bagian pucuk batang termasuk salah satu sayuran yang sangat 

digemari dan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh kaum 

ibu yang sedang menyusui karena mengandung nutrisi yang 

berguna bagi tubuh. Mengkonsumsi daun katuk dapat 

meningkatkan produksi ASI (Suprayogi, 2000). 

 Tanaman katuk telah lama dimanfaatkan oleh 

masyarakat Bali sebagai tanaman obat keluarga, pelancar ASI, 

bahan makanan, dan tanaman hias (Sumantera, 1997). Sebagai 

bahan makanan, katuk dikenal sebagai sumber vitamin A 

dalam bentuk karoten sebanyak 10 mg/100 g daun segar, 

vitami C sebanyak 164 mg/100 g daun segar, protein 6,4 

mg/100 g daun segar, dan thiamin 0,1 mg/100 g daun segar 

(Yuliani dan Marwati, 1997). Tanaman katuk juga dikenal 

sebagai jamu atau obat tradisional, sehingga dipercaya orang 

bahwa daya tahan tubuh selama sakit dapat meningkat dengan 

pemberian daun katuk, selain itu daun katuk juga terbukti 

memiliki khasiat antara lain sebagai obat bisul, borok, dan 

juga mampu memperbaiki fungsi pencernaan serta 

metabolisme tubuh (Suprayogi, 1995).  

Pemberian daun katuk sebesar 10 % dan 15 % secara 

oral dapat meningkatkan produksi air susu mencit pada 

percobaan secara nyata. Diduga kandungan senyawa aktif dari 

daun katuk serupa dengan hormon steroid diantaranya 

prolaktin dan oksitosin (Suprayogi, 2000). 

Suprayogi (1995) membuktikan bahwa pemberian 

suspensi daun katuk mampu meningkatkan kecernaan terhadap 

pakan, diantaranya bahan kering, protein, dan lemak serta 

dapat menyebabkan terjadinya metabolisme glukosa di hati 
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dan peningkatan absorbsi glukosa di dalam saluran 

pencernaan. Pemberian daun katuk dalam pakan ayam broiler 

sebagai tambahan mampu mengurangi akumulasi lemak tubuh 

sehingga kadar kolesterol karkas semakin berkurang. Lebih 

lanjut diketahui bahwa pemberian daun katuk juga dapat 

mempercepat usia dewasa kelamin pada ayam dan rataan 

konversi pakan yang dapat mempengaruhi peningkatan 

produksi telur. 

 

2.1.2 Komposisi Nutrien dan Senyawa Aktif Tanaman 

Katuk 

Daun katuk banyak terdapat minyak atsiri, sterol, 

saponin, flavonoid, triterpin, asam - asam organik, asam - 

asam amino, alkaloid, dan tanin. Selain itu daun katuk juga 

mengandung protein, kalsium, fosfor, besi, vitamin C, dan 

senyawa steroid serta polifenol. Senyawa steroid diduga dapat 

mempengaruhi peningkatan hormon estrogenik sehingga 

jumlah produksi air susu meningkat (Malik, 1997).  

Ekstraksi adalah suatu cara untuk memisahkan 

campuran beberapa zat menjadi komponen - komponen yang 

terpisah. Metode ekstraksi yang efisien adalah extraktor 

soxhlet karena dapat membatasi volume pelarut yang 

dibutuhkan (Winarno, 1973). Menurut Asimas (2007), 

beberapa tujuan ekstraksi pada umumnya adalah untuk 

mengambil sebagian atau seluruh zat tertentu yang ada dalam 

bahan tanaman untuk memudahkan dalam pengaturan bentuk, 

dosis atau takaran yang tepat, mudah dalam penyimpanan, 

praktis dalam penyajian dan menjaga keawetan bahan tersebut 

untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 

disimpan dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan katuk dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, dengan cara ekstrak kering 
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atau serbuk daun. Menurut Yuliani dkk (1995), proses 

ekstraksi daun katuk dilakukan dengan cara; masing - masing 

ekstrak menggunakan 100 g remasan daun katuk dan pelarut 

ethanol 70 % dengan perbandingan 1:4. Larutan ini 

dipanaskan dan diaduk selama enam jam pada suhu 60
 o

C, 

kemudian disaring dengan kertas saring sebanyak dua kali. 

Filtrat yang dihasilkan diuapkan dengan menggunakan 

hotplate selama sembilan jam pada suhu 50 
o
C. Ekstrak yang 

diperoleh berupa pasta sebesar 31 % ekstrak daun katuk kering 

dan 30 % ekstrak daun katuk hijau. 

Tabel 1.  Komposisi zat makanan dalam daun katuk ( per 100 

g daun katuk segar) 

Zat makanan Satuan a b 

Kadar air g 70,00 69,90 

Protein g 4,80 7,40 

Lemak g 2,00 1,10 

Karbohidrat g 11,00 - 

Serat kasar g - 1,80 

Karoten Ig - 5600,00 

Vitamin C mg 200,00 244,00 

Kalsium mg 24,00 771,00 

Fosfor mg 83,00 543,00 

Besi mg 2,70 8,80 

Energi kalori 72,00 - 

 Sumber: a) Oei (1987) 

  b) Padmavati dan Rao (1990) 

 

Agusta dkk, (1997) melaporkan bahwa terdapat 6 

komponen kimia yangterdapat dalam daun katuk, yaitu: 

Monomethyl succinate (C5H8O4), 2 - phenilmalonic acid 

(C9H8O4), 2 - methyl - cyclopentanol acetate (C8H14O2), 
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benzoid acid (C7H6O2), 2 - pyrrolidinone (C4H7NO), dan 

methyl - pyroglutamate (C6H9NO3). Empat senyawa dari 

enam senyawa ini yaitu monomethyl succinate, 2 - 

phenylmalonic acid, 2 - methyl cyclopentanol acetate, dan 

methyl pyroglutamate dapat dihidrolisis melalui reaksi kimia 

tertentu didalam saluran pencernaan menjadi produk 

metabolik yang berbentuk succinate, mallonate, acetate, dan 

glutamicacid. Keempat senyawa tersebut dapat berperan 

sebagai senyawa eksogenous yang berfungsi dalam 

metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak (Agusta dkk, 

1997). 

Suprayogi (2000) mengemukakan bahwa dengan 

menggunakan alat GCMS (Gas Chromatography - Mass 

Spectrometry), diperkirakan daun katuk mengandung 5 

senyawa aktif utama yaitu: Octadecanoic acid, 9 - ecosine, 5, 

8, 11 - heptadekatrienoic acid, 9, 12, 15 - Octadekatrienoic 

acid, 11, 14, 17 - eicosatrienoic acid yang berperan sebagai 

prekursor dan terlibat dalam biosintesis senyawa eicosanoid 

dan 2 senyawa lain yaitu androstan - 17 - one - 3 - ethyl - 3 

hydroxy 5 alpha berfungsi sebagai prekursor atau intermediet - 

step dalam sintesis senyawa hormon - hormon steroid 

(progesteron, estradiol, testosteron, dan glukokortikoid) dan 

senyawa 3, 4 - dimethyl - 2 - oxocyclopent - 3 - enylacetic 

acid, yang dapat berfungsi sebagai eksogenus asam asetat dari 

saluran pencernaan dan terlibat dalam metabolisme seluler 

melalui siklus Krebs. 
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2.2  Ternak Kelinci dan Potensinya 

Menurut Tislerics (2000), klasifikasi kelinci adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Philum  : Chordata 

Subphilum : Vertebrata 

Kelas  : Mammalia 

Ordo  : Lagomorpha 

Famili  : Leporidae 

Genus  : Oryctolagus 

Species  : Oryctolagus cuniculus 

Kelinci jenis ini merupakan kelinci yang paling 

banyak digunakan dalam penelitian. Kelinci adalah hewan 

model yang banyak digunakan dalam penelitian selain mencit 

dan tikus, terutama pada penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari kandungan gizi suatu produk, percobaan produk 

medis seperti obat - obatan dan studi tentang penyakit - 

penyakit tertentu (Cheeke et al. 1986). 

Sudah sejak lama kelinci dipromosikan sebagai salah 

satu ternak alternatif untuk pemenuhan gizi (khususnya protein 

hewani) bagi ibu hamil dan menyusui, serta anak - anak yang 

kekurangan gizi. Hal ini karena ternak kelinci dapat dijadikan 

alternatif sumber protein hewani yang bermutu tinggi, 

dagingnya berwarna putih dan mudah dicerna. Kelebihan 

kelinci sebagai penghasil daging adalah kualitas dagingnya 

baik, yaitu kadar proteinnya tinggi (20,10 %), kadar lemak, 

kolesterol dan energinya rendah Diwyanto dkk (1985), 

sedangkan menurut Ensminger et al. (1990) daging kelinci 

berwarna putih, kandungan proteinnya tinggi (25 %), rendah 

lemak (4 %) dan kadar kolesterol daging juga rendah yaitu 

1,39 g/kg. 
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Jenis yang umum diternakkan adalah American 

Chinchilla, Angora, Belgian, Californian, Dutch, English 

Spot, Flemish Giant, Havana, Himalayan, New Zealand Red, 

White, Black, dan Rex Amerika. Kelinci lokal yang ada 

sebenarnya berasal dari Eropa yang telah bercampur dengan 

jenis lain hingga sulit dikenali lagi. Jenis New Zealand White 

dan Californian sangat baik untuk produksi daging, sedangkan 

Angora baik untuk bulu (Prihatman, 2000). 

Kelinci lokal Indonesia bertubuh kecil, bobot dewasa 

hanya mencapai 1,8 - 2,3 kg. Warna bulu tidak spesifik, 

berwarna hitam, coklat, putih, abu - abu polos atau 

berkombinasi diantara warna tersebut. Kelinci lokal Indonesia 

ada yang berasal dari belanda (Dutch belted rabbit) tetapi 

sudah beradaptasi lama di Indonesia, terkenal dengan kelinci 

Jawa. Kelinci lokal mampu menghasilkan anak 1 - 9 ekor 

dalam satu kali kelahiran, tetapi rataan litter size sebesar 4 

ekor dengan berat lahir sebesar 49 - 78 g. Kelinci lokal lebih 

toleran terhadap lingkungan panas. Kelinci lainnya yang telah 

didatangkan di Indonesia adalah kelinci jenis New Zealand 

White, Californian dan Flemish Giant. Jenis kelinci ini berasal 

dari Eropa dan Amerika Utara, termasuk spesies Oryctolagus 

cuniculus (Lebas et al, 1986). Tujuan utama dari ke 3 jenis 

kelinci tersebut adalah sebagai penghasil daging. 

Ternak kelinci sangat cocok dikembangkan pada 

negara yang populasi penduduknya padat seperti di Cina dan 

Indonesia. Seorang pakar kelinci dari Amerika mengemukakan 

bahwa Indonesia merupakan Negara yang paling berpotensi 

untuk pengembangan ternak kelinci dibandingkan dengan 

dunia manapun (Cheeke, 1983). Proyeksi dimasa mendatang 

konsumsi daging kelinci di Indonesia diprediksikan akan 

meningkat 5 - 8 % pertahun. Hal tersebut disebabkan 
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meningkatnya jumlah penduduk dan kurang mampunya ternak 

besar terutama sapi dan kerbau untuk memenuhi permintaan 

pasar dibuktikan dengan masih tingginya jumlah impor daging 

dari luar negri, ditambah lagi adanya wabah flu burung pada 

unggas, tidak mustahil untuk memenuhi kebutuhan pakan 

protein hewani pun akan mencari alternatif lain dengan 

memanfaatkan daging kelinci (Sartika dkk, 1998). 

 

2.3 Pakan Kelinci 

2.3.1 Hijauan 

Menurut Esmilnger et al. (1990) perbandingan hijauan 

dengan konsentrat adalah 50:50 atau 60:40. Pakan hijauan 

untuk kelinci dapat dipilih dari rerumputan, dedaunan yang 

batangnya halus dan lunak, seperti rumput lapangan dan 

sayuran yang kaya protein dan vitamin (Cheeke 1983). 

 Pemberian pakan kelinci berdasarkan pada bobot 

badan dan status fisiologis. Kebutuhan bahan kering untuk 

kelinci adalah 3 - 3,5 % bobot badan, sedangkan kebutuhan 

pakan kelinci yaitu 60 g per kg bobot badan per hari. 

Kebutuhan nutrisi pada pada ternak kelinci dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan pakan ternak kelinci 

Nutrisi 
Kebutuhan ternak kelinci 

Pertumbuhan Pokok hidup Laktasi 

Energi (Kkal) 2500,00 2100,00 2500,00 

Serat Kasar (%) 10-12 14,00 10-12 

Lemak Kasar (%) 2,00 2,00 2,00 

Protein Kasar (%) 16,00 12,00 17,00 

Lisin (%) 0,65 - 0,75 

Sumber: Nugroho (2006) 
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Hasil penelitian Heyne (1987) terhadap beberapa 

hijauan yang diberikan pada kelinci, melaporkan bahwa ketela 

rambat dan rumput lapangan merupakan hijauan yang paling 

baik untuk diberikan pada kelinci. Dari hasil pengamatannya 

terdapat petunjuk untuk menggunakan hijauan ketela rambat 

dalam bentuk kering, sehingga jumlah konsumsi bahan kering 

dapat terjamin. 

 

2.3.2 Konsentrat 

 Konsentrat untuk bahan pakan kelinci dapat berupa 

pellet (pakan buatan pabrik) atau campuran beberapa bahan 

pakan diantaranya dedak, bungkil kelapa, bungkil kacang 

tanah, ampas tahu, ampas tapioca, pakan starter ayam, ubi 

jalar, dan ubi kayu. Pemilihan jenis bahan konsentrat 

tergantung kepada tujuan, sistem pemeliharaan, dan 

ketersediaan bahan pakan di masing - masing daerah. 

Konsentrat yang akan diberikan dipilih dari bahan 

yang disukai, mudah didapat dan tersedia secara kontinyu. 

Konsentrat harus bersih, tidak rusak, tidak berjamur. 

Konsentrat diberikan pada tempat pakan yang mudah 

dijangkau oleh kelinci. Tempat pakan harus selalu dijaga 

kebersihannya, sisa pakan yang sudah berjamur segera 

dibuang, kecuali bentuk pellet atau crumble, konsentrat bentuk 

all mash (tepung) sebaiknya dicampur dengan air panas, selain 

bermanfaat untuk membunuh organisme penyebab penyakit 

yang mungkin ada, juga dapat mengaktifkan enzym inhibitor 

yang dapat mengurangi kualitas dari konsentrat tersebut. 

Sebaliknya pemberian konsentrat kering menyebabkan kelinci 

sering berbangkis dan menyebabkan intake makanan rendah. 

Kelinci yang mendapat pakan dari gandum yang telah dikukus 

menunjukkan pertumbuhan lebih cepat (Cheeke 1986). 
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2.3.3 Waktu Pemberian Pakan 

Walaupun pakan kelinci diberikan secara tak terbatas 

(adlibitum), namun pemberian secara berangsur angsur dengan 

pengaturan waktu yang tepat akan lebih mengefisienkan dan 

mengefektifkan jumlah pakan yang diberikan. Pemberian 

pakan dilakukan 3 kali sehari. Konsentrat diberikan pada pagi 

hari sekitar pkl 10:00 setelah pembersihan kandang dan 1/3 

bagian hijauan diberikan pada siang hari sekitar pkl 13:00, dan 

2/3 bagian hijauan diberikan pada sore hari sekitar pkl 18:00. 

Mengingat kelinci termasuk binatang malam (nocturnal), 

dimana aktivitasnya lebih banyak dilakukan pada malam hari, 

maka pemberian volume pakan terbanyak pada sore hari 

sampai malam hari (Kartadisastra, 1994).  

 

2.4 Kolesterol Total Dalam Serum Darah 

Kolesterol merupakan kelompok steroid, suatu zat 

yang termasuk golongan lipid. Metabolisme kolesterol erat 

hubungannya dengan metabolisme lipid. (Murray, 1996) 

menyatakan bahwa kolesterol adalah lemak berwarna 

kekuningan dan diproduksi oleh tubuh terutama dihati. 

Kolesterol merupakan produk khas metalobolisme hewan dan 

oleh karenanya terdapat makanan dalam makanan yang berasal 

dari hewan, seperti daging, hati, otak, dan telur (Ganong, 1990 

dan Mayes, 1995). 

Muchtadi et al.(1993) menyatakan bahwa kolesterol di 

dalam tubuh berasal dari dua sumber, yaitu dari makanan 

(kolesterol eksogen) dan sintesis di dalam tubuh (kolesterol 

endogen). Sintesis kolesterol terjadi hampir di semu sel 

(kecuali sel darah merah yang telah rusak). Kolesterol terdapat 

di dalam semua sel hewan dan tersebar luas di seluruh jaringan 

tubuh. Mamalia, jaringan - jaringan yang diketahui mampu 
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mensintesis kolesterol antara lain hati, korteks adrenal, kulit, 

usus, testis, lambung, otot, jaringan adipose, dan otak. Sekitar 

17 % berat kering otak terdiri dari kolesterol (Tillman dkk, 

1991). Menurut Mayes (1995) kolesterol di dalam tubuh 

berfungsi untuk membuat hormon seks, homon korteks 

andrenal, vitamin D dan garam empedu. 

Fungsi kolesterol di dalam tubuh adalah sebagai 

prekursor pembentuk asam empedu yang dibutuhkan untuk 

mengemulsikan lemak pada usus halus. Kolesterol juga 

diperlukan pada sintesis hormonal dan merupakan unsur 

penting pada dinding sel. Selain itu didalam tubuh, kolesterol 

merupakan substansi semua senyawa steroid, seperti kortiko 

steroid dan vitamin D. Peranan lain kolesterol yaitu membantu 

sel syaraf dalam menjalankan fungsinya, dimana tanpa 

kolesterol koordinasi gerak tubuh dan kemampuan berbicara 

akan terganggu (Mayes, 1995). 

Pengiriman kolesterol dalam darah berbentuk LDL 

dan HDL “Low Density Lipoprotein” mengirim kolesterol dari 

hati keseluruh jaringan tubuh dan mengembalikan ke hati dan 

dari hati di keluarkan dengan garam empedu. Mayes (1995) 

menjelaskan bawha LDL mengandung paling banyak 

kolesterol dari semua lipoprotein. Banyak faktor yang 

mempengaruhi keseimbangan kolesterol di dalam jaringan 

yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan dan 

penurunan kolesterol. Peningkatan kolesterol terjadi karena (1) 

ambilan lipoprotein yang mengandung kolesterol oleh reseptor 

LDL, (2) ambilan lipoprotein yang mengandung kolesterol 

oleh jalur yang tidak diperantarai reseptor, (3) ambilan 

kolesterol bebas dari lipoprotein yang kaya kolesterol oleh sel 

membran, (4) sintesis kolesterol dan (5) hidrolisis ester 

kolesterol oleh enzim kolesterol ester hidrolase. Sedangkan 
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penurunan kolesterol terjadi karena (1) keluarnya kolesterol 

dari membran sel ke lipoprotein yang mengandung sedikit 

kolesterol khususnya HDL3 atau HDL nasen yang dirancang 

oleh enzim LCAT (lecithin cholesterol acyl tranferase), (2) 

esterifikasi kolesterol oleh enzim ACAT (acyl CoA: 

cholesterol acyl tranferase) dan (3) penggunaan kolesterol 

untuk sintesis senyawa - senyawa steroid lainnya seperti 

hormon atau asam empedu di hati (Mayes, 1995). 

 

2.5 Glukosa Dalam Serum Darah 

 Metabolisme glukosa merupakan prosesyang sangat 

kompleks yang dipengaruhi oleh diet dan hormon terutama 

insulin, dan glukagon. Glukosa merupakan karbohidrat yang 

dibutuhkan oleh tubuh oleh karena hampir semua karbohidrat 

di dalam makanan akan diubah menjadi glukosa dan 

dioksidasi menghasilkan energi yang sangat penting bagi 

semua organisme hidup (Murray dkk, 2003). 

Kadar gula (glukosa) darah merupakan refleksi dari 

keadaan nutrisi, emosi, dan fungsi endokrin. Suatu keadaan 

ketika kadar glukosa darah sangat tinggi melebihi kadar 

normal disebut hiperglikemia. Hiperglikemia biasanya terjadi 

apabila sel beta dalam pulau Langerhans tidak dapat 

menghasilkan insulin atau mengalami defisiensi insulin 

(Dominiczak, 2005). Defisiensi insulin menyebabkan 

gangguan proses biokimia dalam tubuh, yaitu penurunan 

glukosa ke dalam sel dan peningkatan pelepasan glukosa dari 

hati ke dalam sirkulasi. Hiperglikemia disebabkan karena 

kegagalan sekresi insulin dan atau kerja insulin (El-Soud et al. 

2007). 
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Kerusakan pada sel - sel beta penghasil insulin 

menyebabkan produksi atau sekresi isulin mengalami 

penurunan. Keadaan ini dapat menyebabkan kondisi 

hiperglikemia yang mengakibatkan terjadinya penyakit 

diabetes. Oleh karena itu, perlu dicari suatu obat alternatif 

yang mengandung bahan aktif yang berfungsi sebagai penurun 

kadar glukosa darah dan dapat mempercepat regenerasi sel 

beta. Akhir - akhir ini, komponen bahan aktif dari beberapa 

tanaman obat dan bahan pangan telah dilaporkan mempunyai 

aktivitas biologis yang berguna untuk pengobatan penyakit 

diabetes secara empiris. Efek hipoglikemik komponen bioaktif 

pada tanaman tersebut berkontribusi dalam mengembalikan 

fungsi sel beta pankreas sehingga menyebabkan peningkatan 

sekresi insulin (Klein et al. 2007). Dilaporkan pula, 

kebanyakan tumbuhan yang mengandung flavonoid, glikosida, 

alkaloid, terpenoid, dan keratenoid mempunyai efek sebagai 

anti diabetes (Kim et al. 2006). 

 

2.6 Kreatinin Dalam Serum Darah 

 Kreatinin diekskresikan seluruhnya dalam urin melalui 

filtrasi glomerulus. Kreatinin dalam darah meningkat 

merupakan indikasi rusaknya fungsi ginjal, selain itu, kadar 

kreatinin dalam darah dapat digunakan untuk memperkirakan 

laju filtrasi glomerulus. Kreatinin merupakan indeks laju 

filtrasi glomerolus yang lebih cermat dibandingkan ureum 

karena kecepatan produksinya terutama pada fungsi massa otot 

yang sedikit sekali mengalami perubahan. Oleh karena itu 

pada kondisi normal, kreatinin dijumpai dalam urin dengan 

konsentrasi sedikit. Konsentrasi dan ekskresi total harian 

kreatinin tetap konstan meskipun ada perubahan pola makanan 

(Frandson, 1992). Peningkatan kadar kreatinin dalam darah 
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dapat dipengaruhi berbagai hal. Salah satu diantaranya 

menurut (Frandson, 1992) yaitu saat terjadi gangguan fungsi 

ginjal maka fungsi nefron menurun dan ekskresi kreatinin juga 

menurun sehingga kadar kreatinin dalam plasma akan 

meningkat. Kadar kreatinin bervariasi sesuai dengan jenis 

hewan. Pada Tabel 3 berikut ini disajikan kadar normal 

kreatinin dari beberapa jenis hewan.  

Tabel 3. Kadar normal kreatinin beberapa jenis hewan 

 Hewan  Kadar Kreatinin Normal (mg/dl) 

Kelinci  0,80 - 1,80 

Marmut  0,60 - 2,20 

Hamster  0,25 - 0,60 

Mencit  0,31 - 1,00 

Tikus  0,20 - 0,80 

Sumber: Malole dan Pramono (1989) 

 Selain faktor diet, faktor katabolik, jenis kelamin dan 

aktivitas juga diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah kreatinin dalam plasma. Akan tetapi kadang dijumpai 

bahwa kadar kreatinin dalam plasma hewan yang masih muda 

lebih tinggi jumlahnya dari pada hewan yang telah dewasa 

(Doxey, 1983). 

 

2.7 Respon Imun 

 Imunitas adalah resistensi tubuh terdapat penyakit 

terutama infeksi. Gabungan sel, molekul dan jaringan yang 

berperan dalam resistensi terhadap infeksi disebut sistem 

imun. Reaksi yang dikoordinasi sel - sel, molekul - molekul 

terhadap mikroba, dan bahan lainnya disebut respons imun 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2010). 

 



20 
 

Imunitas dalam tubuh kelinci dapat ditingkatkan 

dengan pemberian daun katuk dalam campuran pakan karena 

memiliki sumber zat makanan yang baik yaitu kandungan 

protein dan serat yang cukup terutama untuk kebutuhan 

kelinci. Nutrisi yang buruk sudah jelas menurunkan resistensi 

terhadap infeksi, Bratawijadja dan Rengganis (2010) 

menyatakan bahwa pada hewan percobaan hal ini disertai 

dengan leikopenia dan fagositosis yang menurun. Nutrisi yang 

kurang disertai dengan sanitasi yang buruk dapat 

meningkatkan terjadinya infeksi. Defisiensi imun tersering 

diseluruh dunia adalah karena malnutrisi. Kekurangan protein 

dapat menimbulkan pengaruh pada imunitas diantaranya 

timbul atrofi, berkurangnya sel di timus, dan kelenjar limfoid, 

hilangnya sel limfoid di sekitar pembuluh darah limpa yang 

dapat meningkatkan angka infeksi dan mempengaruhi 

fagositosis. Adanya tambahan daun katuk dalam pakan dapat 

dijadikan sumber asupan protein yang baik. 

 Induk kelinci yang sehat memiliki sistem imun yang 

kuat, hal ini akan diturunkan pada anak kelinci melalui 

beberapa cara diantaranya adalah melalui air susu dan 

kolostrum. Growth Factor untuk bakteri yang diperlukan 

dalam usus atau faktor yang justru manghambat tumbuhnya 

kuman tertentu. Antibodi dapat ditemukan dalam air susu 

induk dan kandungan lebih tinggi lagi dalam kolostrum. Daya 

proteksi antibodi dalam air susu tergantung antigen yang 

pernah masuk ke dalam usus induk. Antibodi yang terbantuk 

akibat antigen yang masuk ke saluran pencernaan induk akan 

masuk dalam aliran darah (Bratawijadja dan Rengganis, 2010). 
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BAB  III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di peternakan Bapak 

Hasan yang merupakan anggota kelompok tani ternak kelinci 

“Aji Jaya” di Bumiaji, Batu, Malang. Analisis proksimat 

bahan pakan dan pakan perlakuan dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak. Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, Malang. Waktu penelitian dua bulan mulai tanggal 

1 Mei - 1 Juli 2012. 

 

3.2  Materi Penelitian 

3.2.1 Ternak Kelinci  

Kelinci indukan yang didominasi jenis New Zealand 

White umur 6 - 8 bulan dengan paritas I sebanyak 24 ekor 

yang ditempatkan pada kandang sistem batterai dengan ukuran 

70 x 60 x 50 cm yang dibagi menjadi 24 pen dimana masing - 

masing pen berisi 1 ekor. 

Pembagian kelompok kelinci didasarkan pada bobot 

badan, setelah ditimbang masing - masing induk kelinci 

didapatkan 3 kelompok berdasarkan bobot badan, adapun 

pembagian kelompok adalah sebagai berikut : 

Bobot Kecil (K)  : 2250 – 2528 g 

Bobot Sedang (S) : 2618 – 2768 g 

Bobot Besar (B)  : 2816 – 3150 g 

 Pembagian kelinci berdasarkan bobot badan 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 1. 
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3.2.2  Daun Katuk 

 Daun katuk yang digunakan dicuci dengan air bersih, 

kemudian dijemur hingga layu. Pengeringan kemudian 

dilanjutkan dengan menggunakan alat oven yang diatur 

suhunya sampai 60 
o
C selama 12 jam. Daun katuk yang telah 

dioven coba diremas, jika sudah mudah patah baru digiling 

untuk mendapatkan tepung daun katuk yang akan dicampur 

dalam pakan kontrol (lihat Lampiran 2). 

 

3.2.3  Pakan 

 Pemberian pakan perlakuan dilakukan selama 3 

minggu yaitu 3 minggu setelah melahirkan setelah itu kembali 

ke pakan normal yaitu hari ke 21 setelah melahirkan. 

Perlakuan yang diberikan, pakan dibagi menjadi 4 

perlakuan, yaitu : 

P0 : pakan kontrol  

P1 : 99 % pakan kontrol + 1 % tepung daun katuk 

P2 : 98 % pakan kontrol + 2 % tepung daun katuk 

P3 : 97 % pakan kontrol + 3 % tepung daun katuk 

Bahan pakan yang digunakan adalah kubis, pollard, 

jagung giling, bungkil kedelai, molases, mineral, garam, 

tepung daun katuk. Persentase kandungan zat makanan bahan 

pakan berdasarkan hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kandungan zat makanan pakan perlakuan (%) 

Bahan Pakan 
Pakan Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Kubis 60,00 60,00 60,00 60,00 

Pollard 26,00 25,50 25,00 24,50 

Jagung giling 5,00 5,00 5,00 5,00 

Bungkil kedelai 5,00 4,50 4,00 3,50 

Molases 2,00 2,00 2,00 2,00 

Mineral 1,00 1,00 1,00 1,00 

Garam 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tepung daun katuk - 1,00 2,00 3,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Keterangan: Berdasarkan analisis Laboratorium NMT Fapet 

UB 

Adapun perbandingan hasil perhitungan kandungan 

zat makanan dalam tiap perlakuan yang digunakan disajikan 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kandungan zat makanan pakan perlakuan 

Komposisi 
Perlakuan (%) 

P0 P1 P2 P3 

Bahan Kering (BK)* 84,89 84,93 84,98 85,02 

Protein Kasar (PK)** 17,85 17,82 17,79 17,76 

Lemak Kasar (LK)** 12,79 12,81 12,84 12,86 

Serat Kasar (SK)** 3,37 3,39 3,41 3,43 

Abu** 14,00 14,05 14,08 14,12 

BETN* 51,95 51,91 51,86 51,81 

Keterangan :  *Berdasarkan analisis Laboratorium NMT 

  Fapet UB 

**Berdasarkan BK 
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3.2.4 Peralatan 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Kandang batterai 24 buah dengan penerangan berupa 

lampu pijar 25 watt. 

2. Timbangan O’hauss untuk menimbang pakan 

pemberian. 

3. Tempat pakan, bak, minum dan box anak kelinci. 

4. Plastik untuk menyimpan sampel pakan. 

5. Perlatan kebersihan meliputi: sapu, ember dan sekop. 

6. Jarum suntik, alkohol 70 %, dan vacum tube untuk 

pengambilan serta menampung sampel darah. 

 

3.3  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah percobaan lapang dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK). Penelitian dilakukan dengan pembagian 

kelompok kelinci menjadi 3 bagian berdasarkan bobot badan 

dengan pemberian 4 perlakuan dan 2 ulangan, sehingga jumlah 

kelinci yang digunakan berjumlah 24 ekor. 

 

Persiapan Kandang dan Peralatan 

Kandang dibersihkan, tempat pakan disiapkan untuk 

tempat hidup kelinci dan anaknya nanti selama penelitian. 

Kandang menggunakan sistem batterai dengan ukuran masing 

- masing pen adalah panjang 70 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 50 

cm. 
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Pembagian Kelompok Kelinci 

Kelinci dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan bobot 

badannya dan  4 kelompok berdasarkan perlakuan pakan. 

Kelinci ditimbang menggunakan timbangan O’hauss dengan 

ketelitian 0,01 g. Penimbangan juga dilakukan pada bobot 

badan kelinci pada setiap minggunya. Kelinci yang telah 

ditimbang dimasukkan dalam kandang yang telah diberi kode 

sesuai dengan urutan bobot badan dan perlakuannya. 

 

Pengawinan dan Pengadaptasian Induk Kelinci  

Pengawinan kelinci dilakukan dengan memasukkan 

kelinci betina ke dalam kandang kelinci jantan. Pengawinan 

pertama belum terjadi kebuntingan maka akan dilakukan 

perkawinan kembali hingga terjadi kebuntingan. Kelinci juga 

akan diadaptasikan dengan peneliti agar tidak gampang stres 

dengan kedatangan peneliti yang sering. 

 

Pemberian Pakan  

Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari yakni  pagi 

dan sore hari, pagi hari berupa konsentrat dan sore berupa 

hijauan. Pemberian pakan yang disediakan secara terbatas 

disesuaikan denganperlakuan yang akan diberikan. Pakan 

sebelum diberikan ditimbang dengan menggunakan timbangan 

O’hauss yang memiliki ketelitian 0,01 g. Induk kelinci akan di 

berikan pakan perlakuan selama 3 minggu setelah melahirkan 

setelah itu pakan induk akan dikembalikan ke pakan normal 

tanpa perlakuan. Air minum kelinci tersedia sepanjang hari 

dengan tempat minum berbentuk dot. Sumber air berada dari 

sumur yang diambil dengan menggunakan motor listrik 

(diesel) dan ditampung dalam tendon air, kemudian disalurkan 

dengan paralon ke tiap kandang. 
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Pengambilan Sampel Darah Kelinci 

 Pengambilan sampel darah pada induk kelinci 

dilakukan sekali waktu pagi hari setelah anak kelinci berumur 

21 hari. Sampel darah diambil dari pembuluh darah pada 

kelinci dilakukan pada vena auricularis yang terletak pada 

telinga kelinci dengan menggunakan vacum tube yaitu suatu 

alat yang dapat langsung menampung sampel darah pada saat 

diambil langsung dari tubuh ternak sehingga darah tidak 

tercecer dan terkontaminasi oleh lingkungan luar. Sampel akan 

disimpan didalam kotak sterofom yang telah diberi es 

sehingga tidak rusak ketika dibawa ke laboratoratorium untuk 

dilakukan uji laboratorium (lihat Lampiran 3). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati yaitu: 

a) Kolesterol total darah (mg/dl). Perhitungan kadar 

kolesterol total induk menggunakan metode kit 

(Diagnostic System International, 2005). Dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

b) Glukosa dalam darah (mg/dl). Perhitungan kadar 

glukosa darah induk menggunakan enzim peridokrom 

(Ardiyanti, 2001). Prosedur perhitungan dapat dilihat 

pada Lampiran 5. 

c) Kreatinin (mg/dl). Perhitungan kadar kreatinin dalam 

darah induk menggunakan metode Bartel (1972). 

Prosedur perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 6. 

d) Respon imun adalah resistensi tubuh terdapat penyakit 

terutama infeksi. Perhitungan respon imun induk 

menggunakan metode dot blot (Bratawidjaja dan 

Rengganis,  2010). Prosedur perhitungan dapat dilihat 

pada Lampiran 7. 
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3.5  Analisis Statistik 

Data dalam penelitian ini ditabulasi dan dianalisis 

dengan analisis ragam dari Rancangan Acak Kelompok 

(RAK). Apabila antar perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. Adapun model linear untuk RAK menurut Gaspersz 

(2006) adalah : 

Yijk = µ + πi + βj + εij + δijk 

Keterangan: 

Yijk  = Nilai pengamatan ke-k dalam kelompok ke-j yang 

    memperoleh perlakuanike-i 

µ    = Nilai tengah umum 

πi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

βj = Pengaruh kelompok ke-j 

εij =Pengaruh galat pada kelompok ke-j yang 

      memperoleh perlakuan ke-i 

δijk =iPengaruh galat pada pengamatan ke-k dalam 

    kelompok ke-j yang memperoleh perlakuanke-i 

i     = 1, 2, 3, 4  

j    = 1, 2, 3 

k   = 1, 2 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Tepung daun katuk: Daun katuk yang telah dioven dalam 

suhu 60 
o
C sampai kering dan digiling 

untuk mendapatkan tepung daun 

katuk. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Kelompok Terhadap Variabel Penelitian 

 Pengaruh kelompok terhadap kolesterol total darah, 

glukosa, kreatinin, respon imun selama penelitian ditampilkan 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh kelompok terhadap kolesterol total darah, 

glukosa, kreatinin, respon imun selama penelitian 

Variabel 
Kelompok 

Besar Sedang Kecil 

Kolesterol Total (mg/dl) 51,25±2,43
a
 49,25±2,71

ab
 48,37±1,41

b
 

Glukosa (mg/dl) 121,75±6,38
a
 120,25±7,83

ab
 116,75±5,52

b
 

Kreatinin (mg/dl) 0,94±0,08 0,98±0,07 0,94±0,13 

Respon Imun 206,21±4,32 198,4±9,99 201,97±10,04 

Keterangan : Notasi superskrip pada kolom yang sama menunjukkan 

       perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

 Hasil analisa statistik (Tabel 6) menunjukkan bahwa 

kelinci yang dikelompokkan berdasarkan bobot badan 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar 

kolesterol total induk kelinci sedangkan glukosa, kreatinin, 

dan respon imun tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05). 

 Kolesterol dalam tubuh berasal dari dua sumber, yaitu 

dari makanan (eksogen) dan kolesterol endogen yang disintesa 

oleh tubuh sendiri (Vytorin, 2005). Kebutuhan kolesterol 

tubuh kurang mencukupi maka tubuh akan merombak 

cadangan kolesterol yang ada di dalam tubuh. Kelinci dengan 

bobot besar cenderung memiliki kandungan kolesterol lebih 

banyak dari pada kelinci dengan bobot badan rendah sehingga 

kadar kolesterol yang terdeteksi dalam darah juga tinggi. 
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Glukosa dan respon imun tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyata hal ini disebabkan karena banyaknya faktor yang 

mempengaruhi variabel tersebut, bukan hanya dari bobot 

badan induk saja tapi dapat juga dari pakan, hormon, jenis 

kelamin, umur, lingkungan, dan penyakit. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Variabel Penelitian 

 Pengaruh perlakuan tepung daun katuk sebagai pakan 

terhadap kolesterol total, glukosa, kreatinin, dan respon imun 

ditampilkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Pengaruh perlakuan terhadap kolesterol total, 

 glukosa, kreatinin, dan respon imun 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Kolesterol Total 

(mg/dl) 
51,17±2,65

a
 50,67±2,16

a
 48,34±2,56

ab
 48,34±1,36

b
 

Glukosa (mg/dl) 126±5,55
a
 119±6,03

a
 117,67±6,35

ab
 115,67±5,16

b
 

Kreatinin (mg/dl) 0,94±0,06 1,05±0,15 1,01±0,08 0,97±0,10 

Respon Imun 204,52±3,67 205,7±9,03 194,47±7,13 204,1±10,62 

Keterangan: Notasi superskrip pada kolom yang sama menunjukkan 

      perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

4.2.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kolesterol Total 

Dalam Serum Darah 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar kolesterol 

total darah kelinci yang diberi pakan perlakuan dengan 

penambahan daun katuk lebih rendah dibandingkan dengan 

kelinci kontrol. Berturut - turut adalah perlakuan P2 dan P3 

(48,34 mg/dl), P1 (50,67 mg/dl), sedangkan kontrol P0 (51,17 

mg/dl). 
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 Hasil analisa statistik (Lampiran 8) memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) dibandingkan dengan kontrol. 

Penurunan tertinggi terjadi pada P2 dan P3 sedangkan pada P1 

penurunan tidak berbeda nyata dengan P0. Pemberian daun 

katuk sebanyak 1 % (P1) dalam ransum tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata dengan kontrol diduga karena 

pemberian sebanyak 1 % belum mampu mempengaruhi 

mekanisme sintesis kelesterol serum kelinci. Penurunan baru 

terlihat pada pemberian P2 (2 %) dan P3 (3 %), walaupun 

terjadi penurunan namun penurunan ini masih dalam taraf 

normal seperti yang dinyatakan oleh Smith dan 

Mangkoewidjojo (1988) bahwa kadar kolesterol normal 

kelinci sebesar 10 - 80 mg/dl, sedangkan menurut Malole dan 

Pramono (1989) kadar kolesterol normal kelinci sebesar 35 - 

53 mg/dl. 

 Penurunan kadar kolesterol dalam serum darah akibat 

penambahan tepung daun katuk dipengaruhi oleh banyak 

faktor diantaranya adanya sterol daun katuk yang lebih dikenal 

dengan sebutan fitosterol. Fitosterol yang terkandung dalam 

daun katuk berada dalam bentuk stigmasterol, sitosterol, dan 

fukosterol dengan total 2433,4 mg per 100 g daun katuk kering 

(Subekti, 2007). Fistesterol menghambat absorpsi kolestrol 

dari usus, meningkatkan eksresi garam-garam empedu atau 

menghindarkan esterifikasi kolestrol dalam mukosa intestinal. 

Fitosterol dapat menghambat sintesis kolestrol dengan 

memodifikasi aktifitas enzim hepatic acetyl - CoA carboxylase 

dan cholestrol (Silalahi, 2006).  

 Bonsdoff-Nikander (2005) menyatakan bahwa 

mekanisme aktifitas penurunan kolesterol oleh fitosterol ada 

dua macam. Pertama fitosterol ini akan mengalami penyerapan 

kolesterol dalam saluran pancernaan, hal ini disebabkan 
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karena adanya kompetisi antara kolesterol dan fitosterol dalam 

misel. Kolesterol harus larut dalam campuran misel yang 

mengandung asam empedu dan fosfolipid agar dapat 

diabsorbsi dan masuk ke dalam sirkulasi. Campuran misel 

mempunyai kapasitas yang terbatas untuk melarutkan molekul 

hidrofobik. Fitosterol mempunyai hidrofobisitas yang lebih 

tinggi dan solubilitas yang rendah, namun fitosterol 

mempunyai afinitas yang lebih tinggi dalam mengikat misel 

dibandingkan dengan kolestrol. Kedua, fitosterol akan 

mengikat kolesterol dalam saluran pencernaan dalam bentuk 

kristal dan keluar besama-sama dalam feses sehingga 

kolesterol tidak terserap dan beredar dalam darah kelinci. 

 Jones et al.(2000) menyatakan bahwa kolesterol yang 

masuk dalam tubuh akan didegradasi dan masuk dalam aliran 

darah dalam bentuk lipoprotein. Ikatan lipoprotein ini terdiri 

dario 4 jenis yaitu kilomikron, LDL (Low Density 

Lipoprotein), VLDL (Very Low Density Lipoprotein), dan 

HDL (High Density Lipoprotein). Ikatan LDL diduga sebagai 

penyebab pembuluh darah menyempit karena LDL berfungsi 

mengengkut kolesterol dalam jumlah yang tinggi 

dibandingkan jenis lilpoprotein yang lain yaitu sekitar 45 %. 

Kolesterol terlalu tinggi mengakibatkan aliran darah akan 

semakin cepat karena saluran darah menyempit. Berkurangnya 

jumlah kolesterol dalam darah akan menyebabkan aliran darah 

lancar dan teratur sehingga pembentukan air susu tidak 

terhambat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bonsdoff-

Nikander (2005) bahwa produksi air susu dipengaruhi oleh 

tiga faktor utama yaitu: jumlah dan komposisi makanan yang 

diksonsumsi, jumlah, dan konsumsi darah yang diserang oleh 

kelenjar ambing dan laju sintesis air susu. 

 



32 
 

4.2.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Glukosa Dalam 

Serum Darah 

 Kadar glukosa darah adalah besarnya jumlah glukosa 

yang terdapat dalam darah, konsentrasi glukosa darah 

ditentukan juga oleh jumlah glukosa yang masuk dalam darah 

dan jumlah glukosa yang meningkatkan aliran darah 

(Diagnostic System International, 2005). Tabel 7 

menunjukkan kadar glukosa darah kelinci yang diberi pakan 

perlakuan dengan penambahan daun katuk lebih rendah 

dibandingkan kontrol. Berturut – turut P3 (115,67 mg/dl), P2 

(117,67 mg/dl), P1 (119 mg/dl). dan P0 (126 mg/dl). 

 Hasil analisa statistik (Lampiran 9) menunjukkan 

penambahan daun katuk dalam pakan memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) dibandingkan dengan kontrol. Penurunan 

tertinggi terjadi pada P3 yaitu pakan dengan penambahan 

tepung daun katuk paling tinggi 3 % diikuti oleh P2 dan P1. 

Terjadi penurunan darah glukosa darah normal pada kelinci 

berkisar antara 4,2 - 10 mmol/L (76,36 - 189,09mg/dl). 

 Hati berfungsi sebagai sistem penyangga glukosa 

darah yang sangat penting. Kadar glukosa darah akan 

meningkat hingga konsentrasinya tinggi setelah makan yang 

disertai dengan meningkatnya sekresi insulin. Sebanyak dua 

pertiga dari glukosa yang diserap oleh usus akan disimpan 

oleh hati dalam bentuk glikogen. Selama beberapa jam 

berikutnya bila konsentrasi glukosa darah dan kecepatan 

sekresi insulin berkurang, maka hati akan melepaskan glukosa 

kembali kedalam darah. Nugroho (2005) menyatakan bahwa 

mekanisme peningkatan kadar glukosa darah diatur oleh 

hormon glukagon dari sel alpha, growth hormomone dari 

hipofise anterior, epinefrin dari medulla adrenal, serta 

glukokortikoid dari korteks andrenal. 
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 Katuk mengandung senyawa alkaloid papaverin atau 

compound like papaverin yang menghambat glukoneogenesis 

dan glikogenolisasi di hati sehingga konsentrasi yang 

memasuki hati akan meningkat tanpa diiringi peningkatan 

konsentrasi glukosa yang meningkatkan kati, sehingga akan 

terjadi surplus glukosa di hati (Suprayogi, 2000).  

 

4.2.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kreatinin Dalam 

Serum Darah 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa kadar kreatinin dalam 

darah tertinggi terdapat pada perlakuan P1 (1,05±0,15 mg/dl), 

kemudian perlakuan P2 (1,01±0,08 mg/dl), diikuti P3 

(0,97±0,10 mg/dl), dan P0 (0,94±0,06 mg/dl). Sesuai dengan 

pendapat Malole dan Pramono (1989) menyatakan bahwa 

kadar kreatinin normal kelinci 0,80 - 1,80. Pengaruh 

penggunaan tepung daun katuk sebagai pakan  terhadap 

kreatinin dalam darah kelinci dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis pada (Lampiran 10) menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung daun katuk sebagai pakan terhadap 

kreatinin dalam darah kelinci tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05), terhadap kreatinin dalam darah. Tidak 

adanya perbedaan perlakuan terhadap kreatinin dalam darah 

kelinci disebabkan tidak adanya kerusakan yang terjadi dalam 

ginjal. Meningkatnya kreatinin dalam darah merupakan 

indikasi rusaknya fungsi ginjal, selain itu, kadar kreatinin 

dalam darah dapat digunakan untuk memperkirakan laju 

filtrasi glomerulus. Frandson (1992) menyatakan saat terjadi 

gangguan fungsi ginjal maka fungsi nefron menurun dan 

ekskresi kreatinin juga menurun sehingga kadar kreatinin 

dalam plasma akan meningkat. 
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4.2.4  Pengaruh Perlakuan Terhadap Respon Imun Dalam 

Serum Darah 

Imunitas adalah resistensi tubuh terdapat penyakit 

terutama infeksi. Gabungan sel, molekul dan jaringan yang 

berperan dalam resistensi terhadap infeksi disebut sistem 

imun. Reaksi yang dikoordinasi sel - sel, moleku - molekul 

terhadap mikroba dan bahan lainnya disebut respons imun 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2010). 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa pemberian daun katuk 

pada kelinci dengan berbagai level pemberian tidak 

memberikan pengaruh yang nyata pada respon imun induk 

kelinci (P>0,05). Berturut - turut adalah perlakuan P0 

(204,52), P1 (205,70), P2 (194,47), dan P3 (204,10). 

 Hasil analisis pada (Lampiran 11) menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung daun katuk sebagai pakan terhadap 

respon imun dalam darah kelinci tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05). Penyebab tidak adanya perbedaan 

terhadap respon imun setelah perlakuan adalah jumlah leukosit 

antara perlakuan yang tidak berbeda nyata serta tidak adanya 

pemberian antigen pada kelinci, sehingga tubuh kelinci tidak 

memproduksi antobodi yang muncul dalam serum darah 

secara maksimal. Selama penelitian ini semua kelinci sehat 

dan tidak terkena penyakit sehingga tubuh akan mengeluarkan 

respon yang sama. 

 Imunitas dalam tubuh kelinci dapat ditingkatkan 

dengan pemberian daun katuk dalam campuran pakan karena 

memiliki sumber zat makanan yang baik yaitu kandungan 

protein dan serat yang cukup terutama untuk kebutuhan 

kelinci. Nutrisi yang buruk sudah jelas menurunkan resistensi 

terhadap infeksi, Bratawijadja dan Rengganis (2010) 

menyatakan bahwa pada hewan percobaan hal ini disertai 
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denagn leikopenia dan fagositosis yang menurun. Nutrisi yang 

kurang disertai dengan sanitasi yang buruk dapat 

meningkatkan terjadinya infeksi. Defisiensi imun yang sering 

diseluruh dunia disebabkan karena malnutrisi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penambahan tepung daun katuk pada pakan induk 

kelinci masa prasapih dapat menurunkan  kolesterol total dan 

glukosa, tetapi meningkatkan kreatinin dan respon imun. 

Penggunaan 3 % campuran tepung daun katuk pada pakan 

merupakan level yang optimum pakan induk kelinci. 

 

5.2 Saran 

 Disarankan untuk menggunakan campuran daun katuk 

dalam bentuk pellet dengan jenis indukan kelinci yang 

seragam sebagai pakan alternatif dengan level pemberian lebih 

dari 3 %. 
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Lampiran 1. Rata - rata bobot badan induk kelinci (g) 

 

Kelompok 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Besar 
3150 3142 3136 3120 

2816 2872 2896 2974 

Sedang 
2768 2708 2664 2662 

2618 2670 2674 2676 

Kecil 
2528 2502 2388 2370 

2298 2250 2434 2364 
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Lampiran 2. Alur penggunaan daun katuk dalam 

penelitian 
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Lampiran 3. Prosedur pengambilan sampel darah 

 

1. Disiapkan kelinci yang akan diambil sampel darahnya 

 

2. Dipegang ternak kelinci dengan sedikit menekan 

kebawah dibagian kepala 

 

3. Dioleskan alkohol pada bagian telinga yang akan 

diambil darahnya dengan menggunakan kapas 

 

4. Ditarik salah satu telinga kelinci ke arah bawah sambil 

disentil agar terlihat pembuluh darahnya. 

 

5. Operator menggunakan ibu jari untuk menekan vena 

di pangkal leher sehingga vena menggembung dan 

mengempisnya vena akan terlihat. 

 

6. Dibersihkan daerah sekitar yang akan ditusuk dengan 

menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan 

alcohol. Kemudian menusukan jarum suntik di bagian 

vena 

 

7. Menusukan jarum suntik yang steril dengan sudut 30 
o
 

kearah atas pada pembuluh darah dengan lubang 

jarum menghadap keatas. 

 

8. Tampung darah dengan menggunakan EDTA. 

 

9. Simpan darah pada termos dan kemudian segera 

dilakukan analisa. 
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Lampiran 4. Prosedur penghitungan kadar kolesterol total 

(Diagnostic System International, 2005) 

 

Pengukuran kadar kolesterol total darah dengan 

menggunakan metode Kit: 

1. Serum diambil satu sampel secara acak dari setiap 

perlakuan dan ulangan. 

 

2. Persiapan yang dilakukan yaitu: 

 

3. Tabung blangko diisi 10 μl aquadest dan 1.000 μl 

reagent kit, tabung standar diisi 10 μl larutan standar 

kolesterol dan 1.000 μl reagent kit, tabung sample diisi 

10 μl serum darah dan 1.000 μl reagent kit: 

 

4. Campuran dihomogenkan dengan vortex. 

 

5. Diinkubasi pada suhu 20 
o
C - 25 

o
C selama 10 - 20 

menit 

 

6. Absorbansi dibaca pada panjang gelombang Hg 546 nm 

dalam waktu 1 jamsetelah pencampuran dengan alat 

spektro fotometer. 

 

7. Nilai kolesterol diperoleh dari perhitungan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Kolesterol (mg/dL) = 
Absorban  sampel

Absorbansi  standart
 x Konsentrasi

     standar kolesterol 
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Lampiran 5. Prosedur penghitungan kadar glukosa 

(Ardiyanti, 2001) 

 

Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan dengan 

enzim peridokrom 

1. Larutan Urak sebanyak 2 ml disiapkan di tabung reaksi. 

 

2. 100 µl sampel serum darah ditambahkan kedalamnya. 

 

3. Campuran tersebut diaduk dengan vortex agar 

homogen. 

 

4. Disentrifus dengan kecepatan 1500 rpm selama 20 

menit. 

 

5. Diambil bagian supernatan sebanyak 100 µl dan 

ditambahi 2 ml enzim peridokrom dan 100 µl glukosa 

standar. 

 

6. Diaduk dengan vortex dan ditempatkan di kuvet 5 ml. 

 

7. Untuk mengetahui kadar glukosa darah digunakan 

spektronik - 20 dengan panjang gelombang 546 nm 

kemudian dibaca absorbansinya. 

 

 

Kadar glukosa darah  (mg/dl)= 

Absorbansi sampel –  Absorbansi blanko

Absorbansi standat
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Lampiran 6. Prosedur penghitungan kadar Kreatinin 

(Bartel, 1972) 

 

 Salah satu cara mengukur kadar kreatinin serum 

darah kelinci dengan melakukan prosedur sebagai berikut: 

1. Diambil darah kelinci dengan jarum  di bagian vena, 

ditampung pada tabung reaksi sebanyak  yang 

sebelumnya telah dimasukkan antikoagulan. 

 

2. Diambil darah kelinci dengan jalan memotong bagian 

vena leher, ditampung pada tabung reaksi sebanyak  

yang sebelumnya telah dimasukkan antikoagulan. 

 

3. Bagian yang jernih (serum) dipisahkan dan diambil 

untuk diperiksa kadar kreatininnya. 

 

4. Serum dipipet sebanyak 50 ul dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi, dicampur dengan larutan 1 ml larutan 

working reagen yang terdiri dari 4 bagian Reagen 1 dan 

1 bagian reagen 2 lalu diaduk dengan alat vorteks. 

 

5. Dilakukan pengukuran serapan sampel pada menit 

pertama setelah pencampuran (As1). Pengukuran 

dilanjutkan setelah 2 menit dari pengukuran pertama 

(As2). 

 

6. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 492 

nm. Pengukuran yang sama dilakukan terhadap larutan 

standar dan diperoleh harga Ast1 dan Ast2. 
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7. Dihitung kadar kreatinin serum dengan rumus 

 

                      Scr = As2  -  As1   x 2 mg/dl 

 Ast2 -  Ast1 

Keterangan : As1 = Absorban sampel pada pengamatan menit 

pertama 

 

As2 = Absorban sampel yang diukur 2 menit 

setelah As1 

 

Ast1 = Absorban larutan standar diukur pada 

menit pertama 

 

Ast2    = Absorban larutan standar yang diukur 

2 menit setelah As1 

 

Scr = Konsentrasi kreatinin dalam serum 

(mg/dl) 
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Lampiran 7. Prosedur penghitungan respon imun 

(Bratawidjaja dan Rengganis,  2010) 

 

Dot blot merupakan uji serologis fungsinya untuk 

mendeteksi kespesifikan reaksi antara antigen dan antibodi. 

1. Membran nitro selulose/NC (dipotong 7,5 x 11 cm) 

direndam terlebih dahulu dalam H2O selama 30 menit. 

 

2. NC kemudian dipasang pada alat dot blot. Melalui lubang 

alat, membran yang telah dibasahi dengan TBS, ditetesi 

dengan antigen 50 µl (dalam tris-buffer salin pH. 7,4), 

diinkubasi semalam pada suhu 4 
o
C atau didegas sampai 

antigen benar - benar terserap ke dalam membran NC. 

 

3. Selanjutnya dilakukan bloking dengan blocking buffer 

TBS (mengandung Tris Base 50 mM, NaCl 0,2 M, susu 

skim 5 %, pH 7,4), diinkubasi semalam pada suhu 4 
o
C. 

Larutan bloking dibuang. 

 

4. Tahap selanjutnya pada membran ditetesi antibodi primer 

yang diuji sebanyak 50 µl, diinkubasikan selama 2 jam 

pada suhu ruang dan diletakkan di atas shaker. Larutan 

dibuang, kemudian dicuci 3 kali dengan TBS - Tween - 

20 0,05 %. (langkah ini tidak dilakukan karena peneliti 

tidak memberikan perlakuan antigen atau sakit pada 

ternak). 

 

5. Ditambahkan antibodi sekunder dengan pengenceran 

1:800 dalam larutan tris salin, diinkubasi pada suhu ruang 

selama 1 jam, diatas shaker. Dicuci lagi 3 kali dengan 

TBS Tween - 20 0,05 %. 
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6. Selanjutnya ditambahkan substrat berkromogen (BCIP - 

NBT) yang akan memberikan warna coklat kemerahan 

dan diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. Reaksi 

dihentikan dengan menambahkan H2O. 

Kualitas warna dot yang ditampilkan menunjukkan 

seberapa tinggi titer antibodi terhadap antigen yang 

dicoatingkan pada kertas Nitroselulosa. 

 

  
Data dot yang diperoleh di masukkan dalam program 

Corel Photo Pain 12, dan dengan cara menilai masing - masing 

dot yang mempunyai ketebalan yang berbeda, akan didapatkan 

nilai kuantitatif yang berbeda. Semakin tebal warna dot, 

semakin rendah nilai mean, yang berarti juga semakin tinggi 

titer antibodi yang dihasilkan. 

Keterangan : 

P0, P1, P2, dan P3 = Pakan 

Perlakuan 

U1 dan U2 = Ulangan 

K = Kelompok Kecil 

S = Kelompok Sedang 

B = Kelompok Besar 
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Lampiran 8. Kolesterol total dalam serum darah kelinci 

(mg/dl) 

 

Perlakuan Ulangan 
Kelompok 

Total Rataan 
Kecil Sedang Besar 

P0 
1 50 54 55 

307 51,17 
2 49 49 50 

P1 
1 50 48 54 

304 50,67 
2 49 51 52 

P2 
1 46 45 49 

290 48,34 
2 48 50 52 

P3 
1 48 50 50 

290 48,34 
2 47 47 48 

Total  387 394 410   

Rataaan  48,38 49,25 51,25   

 

Faktor Koreksi  = 59103,40 

JK  Total  = 141,62 

JK Kelompok  = 34,75 

JK Perlakuan  = 40,79 

JK Galat Percobaan  = 66,08 

 

Sumber 

Keragaman 

Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 2 34,75 17,375 4,73 3,52  5,93 

Perlakuan 3 40,79 13,597 3,70  3,13 5,01 

Galat 18 66,08 3,6713    

Total 24      

Fhitung< F0,05 berarti kelompok dan perlakuan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap kolestrol 

total dalam serum darah kelinci 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s 

SE= 0,83 
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JND5 % 2,97 3,11 3,22 

JNT5 % 2,46 2,59 2,66 

 

Uji Duncan's Kelompok 

Kelompok Rataan Notasi 

Kecil 48,38 a 

Sedang 49,25 ab 

Besar 51,25    b 

 

Uji Duncan's Perlakuan 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2 48,34 a 

P3 48,34 a 

P1 50,67 a b 

P0 51,17    b 
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Lampiran 9. Glukosa dalam serum darah kelinci (mg/dl) 

Perlakuan Ulangan 
Kelompok 

Total Rataan 
Kecil Sedang Besar 

P0 
1 116 130 132 

756 126,00 
2 126 125 127 

P1 
1 112 121 121 

714 119,00 
2 115 129 116 

P2 
1 115 118 124 

706 117,67 
2 124 107 118 

P3 
1 110 113 124 

694 115,67 
2 116 119 112 

Total  934 962 974   

Rataaan  116,75 120,25 121,75   

 

Faktor Koreksi  = 343204 

JK  Total  = 1033,83 

JK Kelompok  = 105,333 

JK Perlakuan  = 363,167 

JK Galat Percobaan  = 565,333 

 

Sumber 

Keragaman 

Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 2 105,333 52,6667 1,68 3,55 6,01 

Perlakuan 3 363,167 121,056 3,85 3,16 5,09 

Galat 18 565,333 31,4074    

Total 24 1033,83     

Fhitung< F0,05 berarti perlakuan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap Glukosa dalam serum darah 

kelinci 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s 

SE = 2,43 
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Uji Duncan's Perlakuan 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2 115,67 a 

P3 117,67 a 

P1 119,00 ab 

P0 126,00    b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JND5 % 2,97 3,117 3,21 

JNT5 % 7,21 7,57 7,79 



57 
 

Lampiran 10. Kreatinin dalam serum darah kelinci 

(mg/dl) 

 

Perlakuan Ulangan 
Kelompok 

Total Rataan 
Kecil Sedang Besar 

P0 
1 0,86 0,91 0,96 

5,66 0,94 
2 0,93 1,05 0,95 

P1 
1 0,90 1,04 1,30 

6,32 1,05 
2 0,92 0,98 1,18 

P2 
1 1,13 1,03 0,99 

6,08 1,01 
2 0,92 1,09 0,92 

P3 
1 0,95 0,93 1,00 

5,84 0,97 
2 0,93 0,87 1,16 

Total  7,54 7,9 8,46   

Rataaan  0,9425 0,988 1,0575   

 

Faktor Koreksi  = 23,80 

JK  Total  = 0,2732 

JK Kelompok  = 0,0537 

JK Perlakuan  = 0,0413 

JK Galat Percobaan  = 0,1782 

 

Sumber 

Keragaman 

Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 2 0,054 0,0269 2,7138 3,52 5,93 

Perlakuan 3 0,041 0,0138 1,38889 3,13 5,01 

Galat 18 0,178 0,0099    

Total 24 0,273     

Fhitung> F0,05 berarti Perlakuan tidak memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap kreatinin dalam serum 

darah kelinci 
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Lampiran 11. Respon imun dalam serum darah kelinci 

 

Perlakuan Ulangan 
Kelompok 

Total Rataan 
Kecil Sedang Besar 

P0 
1 198,60 201,30 207,00 

1.227,10 204,52 
2 207,10 207,30 205,80 

P1 
1 209,80 217,10 210,30 

1.234,20 205,70 
2 204,90 190,90 201,20 

P2 
1 186,00 197,00 200,00 

1.166,80 194,47 
2 191,20 188,20 204,00 

P3 
1 217,00 196,90 213,00 

1224,60 204,10 
2 201,20 188,50 208,00 

Total  1615,80 1587,70 1649,70   

Rataaan  201,97 198,40 206,21   

 

Faktor Koreksi  = 981195,70 

JK  Total  = 1780,21 

JK Kelompok  = 244,725 

JK Perlakuan  = 486,18 

JK Galat Percobaan  = 1049,29 

 

Sumber 

Keragaman 

Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 2 244,73 122.36 2,099 3,52 5,93 

Perlakuan 3 486,19 162,06 2,780 3,13 5,01 

Galat 18 1049,3 58,294    

Total 24      

Fhitung> F0,05 berarti perlakuan tidak  memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap respon imunl dalam 

serum darah kelinci 

 

 

 

 


