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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kebutuhan Nutrisi Kelinci  

Pakan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pemeliharaan ternak, selain faktor pemilihan bibit dan tata 

laksana pemeliharaan yang baik, sehingga keberhasilan usaha 

peternakan banyak ditentukan oleh pakan yang diberikan. 

Murtisari (2010) menyatakan bahwa dalam usaha peternakan 

khususnya ternak kelinci biaya produksi terbesar diperoleh 

dari biaya pakan yakni 60-70 %. Sehingga hal ini menjadi 

kendala bagi peternak kelinci yang ingin meningkatkan 

produksi yang berfokus pada penambahan prosentase 

konsentrat atau ransum komplit. Ransum komplit bagi ternak 

kelinci dapat berupa campuran antara hijauan dengan 

konsentrat yang berbetuk pellet dan mash. Pada pola 

pemeliharaan kelinci yang intensif, disarankan untuk 

menggunakan ransum komplit sebagai pakan kelinci. 

Kebutuhan nutrisi kelinci disajikan dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Kelinci 

Nutrisi 
Kebutuhan Nutrisi Kelinci 

Hidup Pokok Pertumbuhan Bunting Laktasi 

Digestible Energy 

(kcal/kg) 
2100 2500 2500 2500 

TDN (%) 55 65 58 70 

Serat kasar (%) 14 10-12 10-12 10-12 

Protein kasar 12 16 15 17 

Lemak (%) 2 2 2 2 

Ca (%) - 0,45 0,40 0,75 

P (%)  0,55  0,5 

Metionin + 

Cystine 
 0,6  0,6 

Lysin  0,65  0,75 

Sumber : NRC (1977) 
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Jumlah pakan yang diberikan harus memenuhi jumlah 

yang dibutuhkan oleh kelinci sesuai dengan tingkat umur atau 

bobot badan kelinci. Pemberian pakan ditentukan berdasarkan 

kebutuhan bahan kering. Jumlah pemberian pakan bervariasi 

bergantung pada periode pemeliharaan dan dan bobot badan 

kelinci. Pada umur dewasa, apabila pakan kelinci yang 

diberikan memiliki  kandungan  nutirisi  yang  melebihi 

kebutuhan hidup pokok, maka tubuh akan menyimpan  zat  

makanan  tersebut  untuk pertumbuhan jaringan lemak 

(Gutami, 2013). Tabel 2 menunjukkan kebutuhan bahan kering 

kelinci. 

 

Tabel 2. Kebutuhan Bahan Kering Kelinci 

Status 
Bobot Badan (BB) 

(kg) 

Kebutuhan Bahan Kering 

(% BB) (g/ekor/hari) 

Muda 1,8 – 3,2 6,2 – 5,4 12 – 173 

Dewasa 2,3 – 6,8 4,0 – 3,0 92 – 204 

Bunting 2,3 – 6,8 5,0 – 3,7 115 – 251 

Menyusui   

(7 ekor anak) 4,5 11,5 520 

Sumber : Rizqiani (2011) 

 

2.2  Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) merupakan 

salah satu sumber bahan baku alternatif pakan ternak dan ikan 

yang murah dan potensial dengan kualitas nutrien yang 

memadai disertai dengan jumlah dan ketersediaan yang 

terjamin sepanjang tahun (Eko, Junus dan Nasich, 2013). 

Junus (2006) menyatakan bahwa Lumpur Organik Unit Gas 

Bio (LOUGB) merupakan padatan sisa hasil pembuatan gas 

bio yang masih mengandung bahan organik yang belum 
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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 

nutrisi Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) dari sapi 

perah dapat dijadikan sebagai bahan baku pakan alternatif 

sebagai sumber serat dan energi. Yurmiati dkk (2008)  

menyatakan ketersediaan yang cukup melimpah dari Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) dan kandungan gizinya yang 

baik, tidak beracun, maka dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan alternatif secara luas dan ekonomis. 

Limbah produksi biogas sapi dalam bentuk Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) adalah kotoran sapi yang 

telah mengalami tahap akhir dekomposisi anaerob untuk 

menghasilkan metan. Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) dapat menjadi sumber karbon bagi mikroba. 

Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) yang berasal dari 

biogas sangat baik untuk dijadikan bahan pembawa karena 

mengandung berbagai macam unsur yang dibutuhkan oleh 

pertumbuhan mikroba seperti P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn  

(Oman, 2003). 

Priyanto (2008) dalam penelitiannya untuk menekan 

biaya pakan perlu ada bahan alternatif sebagai pengganti 

tepung ikan yang mahal, karena tepung ikan adalah bahan 

utama penyusun pellet yang harganya mahal. Salah satu bahan 

yang dapat mengganti tepung ikan adalah Lumpur Organik 

Unit Gas Bio (LOUGB) yang jauh lebih murah dari tepung 

ikan dan dari penelitiannya dapat disarankan pakan Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) dapat digunakan untuk 

substitusi pakan komersial sebanyak 96,7 %, atau Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) murni dapat menggantikan 

58,02 %.  
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2.3  Daging Kelinci 

Dilihat komposisi kimianya, daging kelinci mempunyai 

kualitas yang baik dibandingkan produk daging dari ternak 

lain, karena mengandung protein yang sama dengan daging 

ayam, rendah kadar lemak dan kolesterolnya. Rendahnya 

kadar lemak dan kolesterol, serta kandungan lemak jenuh yang 

merupakan lemak esensial dalam daging kelinci memberi 

peluang untuk dapat dikonsumsi oleh penggemar daging tanpa 

takut akan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lemak 

atau cholesterol tinggi. Selain itu daging kelinci dapat 

dikonsumsi untuk asupan kalsium karena dapat menghasilkan 

daging dengan kadar kalsium lebih ditingkatkan. Hal ini 

sebenarnya sudah sangat sejalan dengan promosi yang sudah 

dilakukan sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Kelinci 

dipromosikan sebagai salah satu ternak alternatif untuk 

pemenuhan gizi (khususnya protein hewani) terutama bagi ibu 

hamil dan menyusui, serta anak-anak yang kekurangan gizi 

(Lestari, Wahyuni dan Susandari, 2008).  

Di Indonesia dewasa ini daging kelinci belum populer 

dibandingkan dengan daging ternak lainnya. Apabila pada saat 

sekarang ini, usaha ternak kelinci dilakukan secara komersial 

dengan pemeliharaan secara intensif dan efisien, disertai 

tujuan usaha yang jelas dan promosi untuk mencari pasar, 

justru usaha ternak kelinci ini akan dapat bersaing dalam 

menghadapi era pasar bebas. Apalagi bila harga daging kelinci 

dapat lebih murah dari daging ayam, dengan kondisi ekonomi 

sekarang ini diperkirakan sebagian konsumen akan memilih 

daging kelinci sebagai alternatif pengganti daging ayam. 

Selain itu sebetulnya preferensi daging kelinci untuk warna, 

aroma, keempukan dan rasa telah diuji coba dan dibandingkan 

dengan ayam ras pedaging maupun ayam kampung ternyata 
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panelis tidak dapat membedakan antara daging kelinci dan 

daging ayam. Hakim, Rosyidi dan Widati (2013) menyatakan 

bahwa daging kelinci berserat halus dan warna sedikit pucat, 

sehingga dapat dikelompokkan dalam golongan daging putih 

seperti halnya daging ayam yang memiliki kadar lemak rendah 

dan glikogen tinggi 

Komposisi kimia daging dapat bervariasi di antara 

spesies, bangsa atau individu ternak dan dipengaruhi oleh 

faktor genetika dan lingkungan serta kemungkinan asupan 

nutrisinya. Komposisi kimia daging kelinci dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3. Komposisi Kimia Daging Kelinci 

Jenis 

Kelamin 

Air (%) Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Mineral 

(%) 

Jantan 75,21 22,16 0,66 1,29 

Betina 74,49 22,13 1,40 1,18 

Sumber: Škandro, Ali dan Bedrija (2008) 

 

Daging kelinci banyak diperjualbelikan sebagai 

produk sate, gulai, nugget, sosis, dan abon (Brahmantiyo dan 

Raharjo, 2005). Kusnadi dkk (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).  
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2.4  Kualitas Fisik Daging  

Lawrie (2003) mendefinisikan daging sebagai jaringan 

hewan yang dapat digunakan sebagai makanan, sering pula 

diperluas dengan memasukkan organ-organ seperti hati dan 

ginjal, otot dan jaringan lain yang dapat dimakan disamping 

urat daging. Soeparno (2005) mendefinisikan daging sebagai 

semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan 

jaringan-jaringan yang sesuai untuk dimakan serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. 

Pengujian kualitas fisik daging secara objektif dapat dilakukan 

dengan cara mengetahui daya putus Warner-Bratzler (WB), 

kekuatan tarik dan kompresi, kehilangan berat selama 

pemasakan (susut masak), pH, daya ikat air dan keempukan 

juga merupakan komponen kualitas daging yang diuji. 

 

2.4.1  Warna 

Warna merupakan salah satu indikator kualitas daging 

meskipun warna tidak mempengaruhi nilai nutrisi. Banyak 

faktor yang mempengaruhi warna daging termasuk pakan, 

spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, stres (tingkat aktivitas 

atau tipe otot), pH dan oksigen. Faktor-faktor ini dapat 

mempengaruhi penentu utama warna daging, yaitu konsentrasi 

pigmen daging mioglobin. Tipe molekul mioglobin, status 

kimia mioglobin, dan kondisi kimia serta fisik komponen lain 

dalam daging mempunyai peranan besar dalam menentukan 

warna daging (Lawrie, 2003). Konsentrasi mioglobin berbeda 

diantara otot merah dan otot putih, diantara umur, spesies, 

bangsa, tingkat hubungannya dengan atmosfir dan lokasi otot. 

Perbedaan warna daging diantara spesies, sebagiannya juga 

disebabkan oleh perbedaan konsentrasi mioglobin (Soeparno, 

2005).  
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2.4.2  WHC (Water Holding Capacity) 

Soeparno (2005) menyatakan, bahwa WHC (Water 

Holding Capacity) adalah kemampuan daging untuk mengikat 

airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh 

kekuatan dari luar, misalnya pemotongan daging, pemanasan, 

penggilingan, dan tekanan. Absorpsi air atau kapasitas gel 

adalah kemampuan daging menyerap air secara spontan dari 

lingkungan yang mengandung cairan. Protein daging berperan 

dalam pengikatan air daging. Kadar protein daging yang tinggi 

menyebabkan meningkatnya kemampuan menahan air daging 

sehingga menurunkan kandungan air bebas, dan begitu pula 

sebaliknya. Semakin tinggi jumlah air yang keluar, maka daya 

mengikat airnya semakin rendah (Lawrie, 2003). 

Lawrie (2003) menyatakan bahwa daya mengikat air 

daging sangat dipengaruhi oleh pH, semakin tinggi pH akhir 

semakin tinggi daya mengikat air atau nilai mgH2O rendah. 

Tingkat penurunan pH postmortem berpengaruh terhadap daya 

mengikat air. Penurunan pH yang semakin cepat, terjadi 

karena semakin banyaknya protein sarkoplasmik yang 

terdenaturasi dan selanjutnya akan meningkatkan aktomiosin 

untuk berkontraksi, sehingga akan memeras cairan keluar dari 

protein daging. Daya mengikat air pada daging selain 

dipengaruhi oleh pH, juga dipengaruhi oleh faktor yang 

mengakibatkan perbedaan daya mengikat air diantara otot, 

misalnya spesies, umur dan fungsi otot serta pakan, 

transportasi, temperatur kelembaban, penyimpanan, jenis 

kelamin, kesehatan, perlakuan sebelum pemotongan dan 

lemak intramuskuler (Soeparno, 2005). 

 

 

 



14 

 

2.4.3  pH daging 

Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor 

sebelum dan setelah pemotongan. Proses  pemotongan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Setelah 

ternak dipotong akan terjadi perubahan secara fisik maupun 

kimia sampai dihasilkan daging. Proses glikolisis setelah 

ternak dipotong berpengaruh pada nilai pH. Semakin lama 

waktu postmortem akan terjadi penurunan pH yang semakin 

rendah akibat proses konversi otot menjadi daging pada jarak 

waktu postmortem tertentu. Nilai pH ultimat daging yang 

normal berkisar antara 5,4 - 5,8 pada 6 jam postmortem dan 

warna daging akan menjadi merah cerah (Aberle, Forrest, 

Hendrick, Judge dan Merkel, 2001). pH daging tidak dapat 

diukur segera setelah pemotongan (biasanya dalam waktu 45 

menit) untuk mengetahui penurunan pH awal. Pengukuran 

selanjutnya biasanya dilakukan setidak-tidaknya setelah 24 

jam untuk mengetahui pH akhir dari daging atau karkas 

(Soeparno, 2005). 

Perubahan nilai pH sangat penting untuk diperhatikan 

dalam perubahan daging postmortem. Nilai pH dapat 

menunjukkan penyimpangan kualitas daging, karena berkaitan 

dengan warna, keempukan, cita rasa, daya mengikat air dan 

masa simpan (Lukman, Sanjaya, Sudarwanto, Soejoedono, 

Purnawarman dan Latif, 2007). Menurut Maria, Buil, Liste, 

Villarroel, Sanudo dan Olleta (2005) pH daging kelinci 5,7-

5,9. 

 

2.4.4  Susut Masak (Cooking Loss) 

Susut masak merupakan salah satu indikator nilai nutrisi 

daging yang berhubungan dengan kadar jus daging yaitu 

banyaknya air yang terikat di dalam dan diantara serabut otot. 
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Susut masak dipengaruhi oleh temperatur dan lama pemasakan 

Semakin tinggi temperatur pemasakan maka semakin besar 

kadar cairan daging yang hilang sampai mencapai tingkat yang 

konstan. Susut masak dapat dipengaruhi oleh pH, panjang  

sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut otot, status 

kontraksi miofibril, ukuran dan berat sampel daging serta 

penampang lintang daging (Soeparno, 2005). Besarnya susut 

masak dipengaruhi oleh banyaknya kerusakan membran  

seluler, banyaknya air yang keluar dari daging, umur simpan 

daging, degradasi protein dan kemampuan daging untuk 

mengikat air (Shanks, Wolf dan Maddock, 2002).  

Lawrie (2003) menyatakan bahwa jumlah cairan yang 

diperoleh dalam pemanasan akan meningkat lebih lanjut pada 

suhu antara 107 
o
C  dan 155 

o
C. Hal ini mungkin 

menggambarkan beberapa kerusakan protein, dengan 

kerusakan asam-asam amino yang akan terjadi dalam kisaran 

suhu tersebut. Susut masak dapat digunakan untuk 

meramalkan jumlah kandungan cairan dalam daging masak. 

Daging yang mempunyai susut masak yang rendah 

mempunyai kualitas fisik yang relatif lebih baik dari pada 

daging dengan susut masak yang lebih besar, karena 

kehilangan nutrisi selama pemasakan lebih sedikit. Penurunan 

susut masak ini disebabkan terjadinya penurunan pH daging 

postmortem yang mengakibatkan banyak protein miofibriler 

yang rusak, sehingga diikuti dengan kehilangan kemampuan 

protein untuk mengikat air yang pada akhirnya semakin 

besarnya susut masak (Suradi, 2008). 

 


