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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Fermentasi 

Fermentasi adalah proses metabolisme dimana enzim 

yang dihasilkan mikroorganisme menstimulasi reaksi oksidasi, 

reaksi hidrolisa dan reaksi kimia lainnya sehingga 

mengakibatkan perubahan struktur kimia pada substrat organik 

dengan menghasilkan produk tertentu (Dwidjoseputro, 2003). 

Fermentasi merupakan salah satu proses pengolahan dan 

pengawetan dengan bantuan mikroba. Fermentasi dapat 

meningkatkan nilai gizi bahan makanan menjadi lebih tinggi 

dari bahan asalnya, sebab mikroba katabolik akan memecah 

komponen kompleks menjadi (zat-zat) yang lebih sederhana.  

Proses fermentasi menurut medianya dibagi atas dua 

golongan yaitu fermentasi medium padat dan fermentasi 

medium cair. Fermentasi medium padat adalah fermentasi 

yang substratnya tidak larut dan tidak mengandung air bebas 

tetapi cukup mengandung air untuk keperluan mikroba. 

Sebaliknya fermentasi medium cair adalah fermentasi yang 

substratnya larut atau tersuspensi di dalam fase cair (Rahman, 

1990).  
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Fermentasi medium padat secara alami umumnya 

berlangsung pada medium dengan kadar air berkisar antara 60-

80%, karena pada keadaan ini medium mengandung air yang 

cukup untuk pertumbuhan mikroba (Bentley and Bennett,  

2008). Pada hakekatnya kadar air substrat pada fermentasi 

medium padat tergantung pada sifat alamiah substrat, jenis 

organisme dan tipe produk akhir yang dikehendaki.  

Fermentasi medium padat mempunyai beberapa 

keuntungan antara lain memiliki kesederhanaan dalam 

persiapan mediumnya, persiapan inokulum lebih sederhana, 

kontrol terhadap kontaminasi lebih mudah, kondisi 

mediumnya mendekati keadaan tempat tumbuh kapang yang 

biasa dijumpai di alam (Krishna, 2005). Adams dan Moss 

(2008) menyatakan bahwa kandungan asam amino, lemak, 

karbohidrat, vitamin, dan mineral bahan akan mengalami 

perubahan akibat aktifitas dan perkembangbiakkan 

mikroorganisme selama fermentasi. Selanjutnya Fardiaz 

(1992) mengatakan bahwa pada proses fermentasi akan terjadi 

perubahan pH, kelembaban, aroma, serta perubahan nilai gizi 

yang mencakup terjadinya peningkatan protein, vitamin, dan 

beberapa zat gizi lainnya walaupun mungkin terjadinya 

penurunan vitamin B1 dan mineral fosfor.  

Terjadinya peningkatan kadar air selama fermentasi 

disebabkan aktifitas enzim yang dihasilkan oleh 
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mikroorganisme. Menurut Fardiaz (1992) mikroorganisme 

menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi yang setelah 

terlebih dahulu dipecah menjadi glukosa. Pemecahan glukosa 

selanjutnya dilakukan melalui jalur glikolisis sampai akhirnya 

dihasilkan energi. Pada proses tersebut juga dihasilkan 

molekul air dan CO2. Perubahan kadar serat kasar setelah 

fermentasi terjadi pada dedak padi yang meningkat selama 

fermentasi berlangsung. Meningkatnya kadar serat tersebut 

disebabkan oleh pertumbuhan miselia kapang yang 

mengandung serat serta terjadinya kehilangan dari sejumlah 

padatan lainnya (Nur, 2006). 

 

2.2 Alfalfa 

Alfalfa mempunyai nama latin Medicago sativa L. Kata 

Medicago berasal dari bahasa latin yaitu medica yang berarti 

median, dimana daerah Mediterania dipercaya merupakan 

tempat alfalfa berasal. Alfalfa di benua Eropa dikenal dengan 

nama lucerne. Lucerne berasal dari nama Lake Lucerne di 

Switzerland dimana di tempat ini kultivasi awal dan 

popularitas alfalfa berkembang sampai akhirnya masukke 

Eropa (Allen dan Allen, 1981). Alfalfa juga mendapat julukan 

Cadillac of TheForages, Queen of The Forages, Purple 

Medick, dan Trefoil. Alfalfa berasal daribahasa Arab, yaitu Al-

Fal-Fa, yang berarti bapak dari semua makanan. Menurut 
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Whiteman (1980), alfalfa juga digunakan sebagai salah satu 

komponen hijauan pastura. Alfalfa sering digunakan dalam 

pastura untuk sapi perah, sapi potong, dan  domba (Cheeke, 

2005). 

Alfalfa mempunyai klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Division  : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Order   : Fabales 

Family   : Fabaceae 

Subfamily  : Faboideae 

Tribe   : Trifolieae 

Genus   : Medicago 

Species  : M. sativa 

Jumlah kromosom alfalfa (purple alfalfa) sebanyak 32 

buah. Alfalfa (Medicago sativa) merupakan hijauan 

leguminosa yang tumbuh sepanjang tahun, dikotil, 

crosspollinated, heterozygous autotetraploid, dan memiliki 

banyak keragaman genetik. Fenwich, Richards and Khokar 

(1996) menyatakan alfalfa atau lucerne merupakan salah satu 

legum perennial dimana sangat penting dalam produksi 

hijauan. Alfalfa tumbuh sangat baik pada iklim yang kering 

dan tanah subur yang teririgasi. Dengan pemupukan yang 

bagus dan inokulasi dengan bakteri pengikat nitrogen 



11 
 

(Rhizobium), alfalfa dapat tumbuh dengan bagus pada kondisi 

lembab yang berlebih. Alfalfa secara relatif toleran dengan 

tanah yang masam tetapi tidak begitu halnya jika ditanam pada 

tanah yang terlalu masam (Hanson dan Barnes, 1973). 

Alfalfa juga menyesuaikan diri dengan iklim sedang. 

Spesies legum yang rentan terhadap sebagian besar faktor 

yang berkaitan dengan keasaman tanah antara lain Leucaena 

leucocephala, Glycine wightii, Trifolium sp., dan Medicago 

sativa. Spesies tersebut tumbuh pada tanah yang sangat basa 

dan menyesuaikan dengan lebih baik pada tanah itu. Semua 

spesies tersebut tumbuh dengan subur pada tanah seperti itu di 

daerah tropika, terutama tanaman clover dan alfalfa pada tanah 

bergamping dengan suhu rendah (Sanchez, 1993). Bakteri 

pengikat nitrogen yang biasanya dinokulasikan pada akar 

alfalfa adalah Rhizobium meliloti. Bakteri ini mempunyai 

pertumbuhan yang cepat dan hidup pada suasana tanah yang 

asam (Allen dan Allen, 1981). 

 

2.3 Bakteri Azotobacter 

Bakteri merupakan mikroba prokariotik (tidak memiliki 

membran inti) dan mempunyai dinding sel yang terdiri atas 

peptidoglikan. Bakteri berkembang biak dengan membelah 

diri (pembelahan biner). Ukuran bakteri berkisar 1-2 
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mikrometer dengan diameter 0,5-1 mikrometer (Killham, 

1995). 

Azotobacter adalah bakteri penambat nitrogen yang 

hidup bebas sehingga tidak membentuk hubungan simbiotik 

dengan tanaman. Azotobacter mempunyai laju respirasi yang 

paling tinggi, anggota genus ini bersifat mesofilik, artinya 

tumbuh pada suhu sekitar 30 oC. Kerapatan bakteri ini di 

dalam tanah berkisar 103 sampai 106 sel per gram tanah. Selain 

kemampuan menambat nitrogen, Azotobacter juga mampu 

menghasilkan metabolit lain yang bermanfaat bagi tanaman 

seperti auxin, thiamine, riboflavin, pyridoxine, 

cyanocobalamine, asam nikotinat, asam pantothenat, asam 

indol asetat, gibberelin, dan senyawa pengatur tumbuh lainnya 

yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Azotobacter 

merupakan bakteri penambat nitrogen yang hidup bebas, 

sangat sensitif pada pH rendah dan reaksi tanah merupakan 

faktor pembatas bagi perkembangan dan penyebarannya 

(Lasrin, 1997). 

Beberapa spesies Azotobacter yang dikenal sebagai A. 

chroococcum,terutama dijumpai pada tanah-tanah yang netral 

atau bersifat basa ; A.gilis, merupakan spesies akuatik; 

A.vinelandii dan A. beijerinckii asal mulanya dipisahkan dari 

tanah-tanah di Amerika Utara; A.insignis, dipisahkan dari 

sampel-sampel air di Indonesia; A. macrocytogenes diisolasi 
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dari tanah-tanah Denmark; dan A. paspali dari rizosfer 

tumbuhan Paspalu spp. yang asal mulanya dipisahkan dari 

tanah-tanah Brazil. A. paspali diestimasi mampu 

menyumbang nitrogen, dari hasil penambatan nitrogen 

atmosfer sebanyak 15-93 kg N/ha/tahun pada akar Paspalum 

notatum (Yuwono, 2006). 

 

2.4 Kelinci 

Ragam spesies kelinci sangat banyak, lebih dari 20 

spesies dan masing-masing spesies memiliki ragam warna 

tersendiri yang dapat mencapai >20 warna berbeda. Kelinci 

tipe pedaging biasanya besar, memiliki bobot badan berat, dan 

tumbuh cepat, seperti Flemish Giant (Vlaamse Reus), 

Chinchilla Giant, New Zealand White, English Spot dan 

lainnya (Raharjo, 1994). 

Klasifikasi kelinci menurut Lebas, Coudert, Rouvier and 

Rachambeau (1986) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Animal 

Phylum  : Chordata 

Sub phylum  : Vertebrata 

Ordo   : Logomorph 

Family   : Lepotidae 

Sub family  : Leporine 

Genus   : Oryctolagus 
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Species  : Oryctolagus cuniculus 

Kromosom kelinci berjumlah 44 buah, umur hidupnya 

(life span) 5-10 tahun dengan umur produktif 2-3 tahun dan 

memiliki kemampuan beranak 10 kali per tahun. Bobot lahir 

kelinci antara 30-100 g/ekor (rataan 50-70 g/ekor), bobot 

dewasa 5-10 kg/ekor. kelinci beraktivitas secara umum pada 

tengah malam dan di kala hari mulai senja tetapi dapat 

menyesuaikan diri terhadap pengaruh lingkungan (Harris, 

Cheeke and Patton, 1994). Menurut Cheeke (1987), kelinci 

memiliki kemampuan biologis yang menonjol terletak pada 

sistem reproduksi dan sistem pencernaannya, yaitu (1) umur 

empat bulan kelinci sudah dapat mencapai dewasa kelamin 

dan dapat dikawinkan, (2) setiap pejantan dapat dikawinkan 

dengan 8-10 betina dengan tingkat keberhasilan pembuahan 

95%, (3) lama bunting kelinci rata-rata 31-32 hari, (4) rataan 

jumlah anak per kelahiran 6-7 ekor dengan tingkat 

keselamatan 85-95%, dan (5) anak kelinci disapih oleh 

induknya rata-rata pada umur 6-8 minggu, serta (6) segera 

setelah melahirkan, induk kelinci dapat dikawinkan kembali. 

Menurut Fekete (1985), kelinci adalah ternak 

herbivora non-ruminansia yang mempunyai lambung tunggal 

dengan pembesaran unik di bagian caecum dan colon. Kedua 

bagian alat pencernaan ini berfungsi mirip dengan rumen, 

sehingga kelinci disebut sebagai hewan ruminansia semu 
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(pseudo-ruminant). Ditambahkannya, bahwa kelinci juga 

bersifat coprophagy, yaitu dapat mengkonsumsi kotoran 

lunaknya sendiri langsung dari anus, sehingga protein dalam 

hijauan dapat dimanfaatkan secara efisien. Ditegaskan oleh 

Cheeke (1987), bahwa pemanfaatan protein yang efisien 

tersebut disebabkan oleh penyerapan ulang terhadap zat-zat 

makanan yang telah mengalami pencernaan awal oleh bakteri-

bakteri yang berada di dalam caecum dan colon yang dapat 

mensintesis beberapa zat makanan antara lain protein dan 

vitamin.  

Lebas, Coudert, Rouvier, and De Rachambeau (1986), 

mengelompokkan kelinci menjadi kelinci besar, kelinci 

medium, kelinci ringan dan kelinci kecil berdasarkan ukuran 

tubuh dewasa, pertumbuhan rata-rata, dan umur mulai dewasa. 

Kelinci besar adalah kelinci dengan bobot dewasa lebih dari 

5.0 kg, potensi pertumbuhan bangsa ini dapat dieksploitasi 

terutama untuk persilangan. Termasuk kelompok ini adalah 

kelinci Bouscat Giant White, French Lop, Flemish Giant dan 

French Giant Papillon. Bangsa ini secara genetik dapat 

memperbaiki pertumbuhan pada bangsa lain. Kelinci medium 

adalah kelinci dengan bobot dewasa 3.5-4.5 kg, kelinci ini 

merupakan kelinci yang dapat dipelihara secara intensif untuk 

produksi daging. Kelinci ini memilki nilai productivitas 

unggul yaitu fertilitas yang tinggi, pertumbuhan cepat, 
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perkembangan perototan yang bagus, kualitas daging yang 

baik. Bangsa kelinci yang termasuk kedalam bangsa ini adalah 

English Silver, German Silver, Champagne d’Argent, New 

Zealand Red, New Zealand White dan Grand Chinchilla. 

Kelinci ringan adalah kelinci dengan bobot dewasa 2.5-3.0 kg, 

kelinci tipe ringan dapat berkembang dengan sangat cepat dan 

merupakan induk yang baik. Konsumsi pakan lebih sedikit 

daripada kelinci tipe besar dan medium, dan bisa disilangkan 

untuk menghasilkan tipe ringan dengan berat karkas 1.0-1.2 

kg. Tipe ini terdiri atas Himalaya, Small Chinchilla, Dutch, 

dan French Havana. Kelinci kecil adalah kelinci dengan bobot 

dewasa 1 kg, kelinci banyak digunakan sebagai kelinci 

pertunjukkan dan sebagai hewan kesenangan. 

 

2.5 Komponen Karkas Kelinci 

Bobot karkas adalah bobot tubuh dikurangi dengan 

bobot kulit, bobot kepala, bobot kaki, bobot ekor, bobot organ 

dalam serta darah. (Berg dan Butterfiekd, 1976). Menurut 

Soeparno dan Sumadi (1991), kualitas karkas dan daging 

dipengaruhi oleh faktor sebelum dan sesudah pemotongan. 

Faktor yang menentukan adalah bobot karkas, jumlah daging 

yang dihasilkan dan kualitas daging dari karkas yang 

bersangkutan. Kualitas daging yang dimakan terutama 
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meliputi warna, keempukan dan tekstur, flavor dan aroma 

termasuk bau dan cita rasa. 

Bobot karkas menjadi salah satu hal yang menarik 

dalam karakteristik karkas. Hal ini karena terkait nilai 

ekonomis yaitu jumlah karkas yang dihasilkan menentukan 

harga dari karkas tersebut. Bobot karkas merupakan salah satu 

peubah yang penting dalam evaluasi karkas (Priyanto, Johnson 

dan Taylor, 1993). 

Pada persilangan kelinci NZW dengan Californian yang 

diberi perlakuan pakan mengandung lemak nabati 

dibandingkan dengan yang diberi pakan mengandung lemak 

hewani, menghasilkan panjang karkas yang lebih panjang pada 

kelinci yang diberi pakan mengandung lemak nabati, 

dibandingkan yang diberi pakan mengandung pakan hewani, 

yaitu sebesar 36.3 cm. Muryanto dan Prawirodigdo (1993) 

menyatakan, bahwa semakin tinggi bobot potong maka 

semakin tinggi prosentase bobot karkasnya, ini disebabkan 

proporsi bagian-bagian tubuh yang menghasilkan daging akan 

bertambah selaras dengan ukuran bobot tubuh. Hasil 

penelitiannya juga melaporkan bahwa tidak terdapat interaksi 

antara jenis kelamin dengan bobot potong terhadap persentase 

karkas dan non karkas. Proporsi bobot karkas dan non karkas 

pada kelinci Rex betina hampir sama dengan kelinci jantan 

dan secara statistik tidak berbeda.  



18 
 

Menurut Kartadisastra (1997), Besarnya bobot karkas 

tergantung pada besar kecilnya tubuh kelinci, penanganan 

kelinci, jenis kelinci, sistem pemeliharaan, kualitas bibit, 

macam dan kualitas pakan, serta kesehatan ternak. Berat 

karkas yang baik berkisar antara 40 sampai 52% dari berat 

badan hidupnya. Menurut Basuki (1985), persentase karkas 

segar kelinci lokal jantan adalah 44.87% dan yang betina 

adalah 42.43%. 

Soeparno(1994), menyatakan bahwa faktor yang 

menentukan persentase karkas adalah umur, berat badan, 

perlemakan, dan isi saluran pencernaan. Rao, Wunki, Jhonson, 

and Chen (1978) juga menyatakan bahwa persentase karkas 

kelinci dipengaruhi oleh bangsa, jenis kelamin, umur, 

ketebalan kulit, perlemakan, kuantitas serta kualitas ransum 

yang dikonsumsi. Selanjutnya Forrest, Aberle, Hendrick, 

Judge, and Merkel (1975), menyatakan bahwa perbedaan 

bangsa ternak memberikan keragaman pada kecepatan 

pertumbuhan dan komposisi tubuhnya, bila bobot potong 

tinggi, maka bobot karkas yang diperoleh akan tinggi pula. 

Hasil karkas seekor ternak dinyatakan dalam persentase, 

yaitu perbandingan antara bobot karkas dengan bobot potong. 

Karkas dipengaruhi oleh bobot potong, jenis kelamin, umur, 

bangsa, pakan, penyakit dan stres (cekaman) serta keadaan 
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ternak sebelum dipotong (Bowker, Dumsday, Frinsch, Swan, 

and Tulloh.1978).  

Suroso (2003) menyatakan bahwa meningkatnya bobot 

potong diikuti dengan meningkatnya bobot karkas dengan 

tingkat keeratan 98.5%. Sartika, Diwyanto, dan Aritonang 

(1988) menyatakan bahwa persentase karkas yang dipotong 

pada bobot 1.5 kg, 1.75 kg dan 2.0 kg berturut-turut sebesar 

41.48%, 44.86% dan 48.38%. Sedangkan persentase karkas 

yang dinyatakan oleh Gillespie (2004) bahwa dengan bobot 

hidup sekitar 1,8-2,1 kg menghasilkan produksi karkas yang 

berkualitas baik, dengan persentase karkas sebesar 50-59%. 

Dari hasil penelitian Ridwan (2010), menyatakan bahwa rata-

rata berat karkas dan persentase karkas yang diberikan pakan 

kulit kecambah kacang hijau  sebesar  berat karkas 866,33 

g/ekor, dan persentase 44,69%. 

Herman (1989) meyatakan bahwa kelinci yang 

dipelihara di daerah tropis mampu menghasilkan karkas 

sebesar 47,96 % dari bobot hidup 1 – 2,1 kg. Bobot tulang 

karkas kelinci sekitar 15% dan 82 – 85 % dari karkasnya dapat 

dikonsumsi. Mutu produksi daging dipengaruhi oleh umur 

(Soeparno. 1992). 

 


