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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permintaan daging terus meningkat sejalan dengan 

meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, 

pendidikan, taraf hidup dari kesadaran akan nilai gizi produk 

hewani. Perubahan gaya hidup konsumen berkaitan dengan 

taraf hidup masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan 

mengarah kepada selera mengkonsumsi daging yang 

berkualitas tinggi. Konsumen di negara maju, berani 

membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan daging 

dengan kualitas yang baik menurut selera konsumen, sehingga 

mendorong produsen menghasilkan daging berkualitas baik 

(Brooks, Belew, Griffin, Gwartney, Hale, Henning, Johnson, 

Morgan, Parrish, Reagan and Savell, 2000).  

 Kelinci merupakan salah satu ternak yang mempunyai 

potensi besar untuk dikembangkan sebagai penyedia daging, 

karena ternak ini mempunyai kemampuan pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat, kemampuan untuk 

memanfaatkan hijauan dan limbah pertanian maupun industri 

pangan, dapat dipelihara dengan skala pemeliharaan yang 

kecil maupun besar, sehingga diharapkan dalam waktu singkat 

dapat menyediakan daging untuk memenuhi permintaan 

daging penduduk Indonesia yang setiap tahunnya meningkat. 

Ketersediaan daging kelinci selain dilihat dari kuantitas juga 

dilihat dari pemenuhan selera konsumen melalui penyediaan 

ternak kelinci dengan kualitas karkas yang baik. Program 

pengembangan kelinci sebagai penghasil daging telah 

mengarah kepada produksi daging yang berkualitas.  
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 Konsumen menilai kualitas daging kelinci berdasarkan 

komposisi kimia dan kualitas fisik. Daging kelinci merupakan 

bahan pangan yang bernilai gizi tinggi karena memiliki 

kandungan protein yang tinggi dan rendah lemak. Kusnadi, 

Bintoro dan Al-Baarri (2012) menyatakan bahwa daging 

kelinci memiliki kandungan lemak yang sedikit dibandingkan 

dengan daging ayam dan daging sapi, namun kandungan 

protein (20,8 %) yang terdapat pada daging kelinci lebih 

banyak dari daging sapi. Daging kelinci juga memiliki kadar 

lemak rendah (10,2 %) dan kolesterol rendah dibanding daging 

ternak lain (Iskandar, 2005). Dhuljaman, Sugana, Natasasmita, 

dan Lubis (1984) dalam Rosyidi, Susilo dan Muhbianto (2009) 

menyatakan bahwa kualitas daging selain berdasarkan 

komposisi kimia daging (kadar air, protein, lemak, dan 

mineral) juga didasarkan parameter fisik, diantaranya adalah 

pH, Water Holding Capacity (WHC), susut masak, 

keempukan, warna, dan penyebaran lemak marbling. Daging 

yang berkualitas tinggi adalah daging yang memiliki 

konsistensi kenyal, tekstur halus, warna terang dan marbling 

yang cukup.  

 Kualitas daging juga dipengaruhi oleh jumlah nutrisi 

konsumsi pakan. Jumlah nutrisi yang tersedia berbeda di 

antara pakan. Peningkatan atau penurunan konsumsi pakan 

berhubungan dengan kualitas pakan yang tersedia, sehingga 

dapat mempengaruhi karakteristik atau kualitas daging. 

Pengaruh dari pakan yang berbeda komposisi atau kualitasnya 

terhadap kualitas daging bervariasi karena adanya variasi dari 

faktor lain seperti umur, spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan 

aditif, berat potong atau berat karkas, laju pertumbuhan, tipe 

ternak, dan perlakuan sebelum dan setelah pemotongan 

(Soeparno, 2005). 
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 Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) merupakan 

sisa dari hasil luaran digester unit gas bio. Lumpur Organik 

Unit Gas Bio (LOUGB) merupakan bahan organik berbentuk 

padatan, sisa hasil pembuatan gas bio yang masih mengandung 

nutrisi. Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) memiliki 

kandungan nutrisi yang cukup baik, dengan kandungan protein 

13,3 %, serat kasar 24,3 % dan energi 3651 Kkal/kg (Junus, 

2006). Penelitian ini mencoba menggunakan Lumpur Organik 

Unit Gas Bio (LOUGB) sebagai bahan substitusi pada ransum 

kelinci lepas sapih.  

 Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) masih 

memiliki kandungan serat dan protein yang tinggi, maka 

LOUGB dari kotoran sapi perah ini dapat dijadikan bahan 

baku pakan kelinci alternatif sebagai sumber serat dan protein. 

Kelinci termasuk pseudoruminant yang tidak dapat mencerna 

serat kasar dengan baik. Kelinci memiliki sekum yang 

membantu fermentasi pakan. Kelinci memanfaatkan secara 

penuh pencernaan bakteri di sekum untuk mengkonversi 

protein pakan menjadi protein bakteri yang berkualitas tinggi 

dan memecah selulose atau serat menjadi energi yang berguna, 

sehingga keberadaan serat yang tinggi dalam ransum bukan 

suatu permasalahan. Substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) dalam ransum kelinci lepas sapih diharapkan tidak 

mempengaruhi kualitas daging kelinci, oleh karenanya 

dilakukan penelitian pengaruh substitusi Lumpur Organik Unit 

Gas Bio (LOUGB) pada ransum kelinci lepas sapih terhadap 

kualitas fisik daging kelinci. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio 
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(LOUGB) pada ransum kelinci lepas sapih terhadap kualitas 

fisik daging. 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan 

perlakuan terbaik dari substitusi Lumpur Organik Unit Gas 

Bio (LOUGB) pada ransum kelinci lepas sapih terhadap 

kualitas fisik daging. 

 

1.4 Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pakan alternatif bagi ternak kelinci, selain itu juga sebagai 

informasi bagi peternak kelinci ataupun masyarakat umum 

dalam memilih substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) yang paling baik dalam pakan kelinci. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kebutuhan daging semakin meningkat sejalan dengan 

semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Kondisi 

tersebut tidak dapat diatasi bila hanya dipenuhi oleh ternak 

konvensional, sehingga perlu dicari jenis ternak lain yang 

mempunyai potensi cukup tinggi antara lain ternak kelinci. 

Kelinci merupakan salah satu ternak yang mempunyai potensi 

besar untuk dikembangkan sebagai penyedia daging. Daging 

kelinci merupakan bahan pangan yang bernilai gizi tinggi 

karena kaya akan protein yang sangat dibutuhkan tubuh. Kadar 

protein daging kelinci cukup tinggi, Tarnauceanu et al. (2007) 

menyatakan daging kelinci mengandung 70 % protein, namun  

kadar  lemak  rendah (10,2 %) dan kolesterol rendah dibanding 

daging ternak lain (Iskandar, 2005). 
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 Potensi yang dimiliki ternak kelinci harus ditunjang 

oleh beberapa faktor diantaranya pemberian pakan. Kualitas 

fisik daging kelinci juga dapat dipengaruhi oleh pakan yang 

diberikan dan jumlah nutrisi konsumsi pakan. Untuk mencapai 

produksi daging yang tinggi maka faktor pakan menjadi 

penting, namun untuk memberikan pakan dengan kualitas dan 

kuantitas yang baik dibutuhkan biaya yang tinggi, sehingga 

perlu dicarikan bahan pakan alternatif dan ekonomis, baik 

berasal dari limbah hasil pertanian  maupun hasil pengolahan 

produk, salah satunya adalah limbah hasil pembuatan unit gas 

bio, yaitu Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB). Junus 

(2006) menyatakan bahwa Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) merupakan padatan sisa hasil pembuatan gas bio 

yang masih mengandung bahan organik  yang belum terurai. 

Kandungan nutrisi Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

cukup baik, dengan kandungan protein 13,3 %, serat kasar 

24,3 % dan energy 3651 kkal/kg.  Kandungan Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) dari sapi perah dapat 

dijadikan sebagai bahan baku pakan alternatif sebagai sumber 

protein dan serat.  

 Hasil penelitian Yurmiati, Suradi dan Wiradana 

(2008) menunjukkan bahwa pemanfaatan Lumpur Organik 

Unit Gas Bio (LOUGB) dalam ransum kelinci sampai dengan 

20 % menghasilkan kuantitas kulit kelinci dengan berat 

(167,60 – 170,94 g), luas (820,20 – 839,45 cm
2
) dan tebal 

(0,71 – 0,78 mm) yang sama dengan kuantitas kulit kelinci 

yang diberi ransum tanpa Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB). Berdasarkan kajian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengevaluasi tentang pengaruh substitusi 

Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) pada ransum kelinci 
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lepas sapih terhadap kualitas fisik daging. Substitusi ini 

diharapkan tidak menurunkan kualitas fisik daging kelinci. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah substitusi Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) pada ransum kelinci lepas 

sapih tidak menurunkan kualitas fisik daging. 


