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ABSTRACT 

 

The research aimed to study reproductivity of rabbit at 

livestock in Bumiaji Sub-district Batu City since 2011 rabbit 

population was decreased. The material used in this research 

were New Zealand White rabbit, Flemish Giant, and Rex. The 

research method employed interview and observation with a 

questionnaire which then are analyzed descriptively. All of 

data obtain were tabulated and analyzed descriptively to 

determine whether or not the difference data between literature 

taken with the actual situation. Results found that rabbits 

began to be mated the first time in more than 7,9 months of 

age. The way marriage was by inserting rabbit doe rabbit 

hutch to stud. Old pregnant rabbits around 29,83 days. A 

rabbit could produce a bunny of about 8,8 rabbits. Rabbits 

around weaning age at 37,83 days and depending on demand 

buyer. Rabbits could be mated again at least 24,9 days after 

weaning. Rabbits could gave birth up to 6,69 times in one 

year. The conclusion that the type of rabbit beef cattle in Batu 

City was good, but  not bred as rabbit meat but as nurseries for 
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a child is sold or developed. The suggested to the farmers to 

do the recording in order to facilitate the maintenance of 

rabbits. 

 

 

Keywords : reproductivity, rabbit, breeding, and livestock. 
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RINGKASAN 

 

Kelinci merupakan ternak yang berpotensi menghasilkan 

daging. Penampilan reproduksi ternak kelinci di tingkat 

peternak dapat memberikan gambaran potensi dan 

pengembangan kelinci di masa mendatang.  Karakteristik 

reproduksi seperti umur pertama kawin kelinci, lama 

kebuntingan, litter size, umur sapih kelinci,  jarak kawin 

kelinci dan frekuensi beranak merupakan aspek penting 

sebagai dasar pertimbangan pengembangan kelinci. 

Penelitian dilaksanakan di 5 peternakan kelinci rakyat yang 

ada di Kota Batu. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 April 

sampai 30 Mei 2015. Tujuan penelitian ini yaitu  untuk 

mengetahui penampilan reproduksi kelinci potong yang ada di 

Kecamatan Bumiaji  Kota Batu. Penelitian dilakukan di 5 

peternakan kelinci rakyat yang berada di Kecamatan Bumiaji 

Kota Batu. Kriteria peternakan kelinci rakyat yang dikunjungi 

memiliki jumlah ternak kelinci ≥ 75 ekor. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelinci 

peranakan New Zealand White, peranakan Flemish Giant, dan 

Peranakan Rex. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah survey dan wawancara dengan pengumpulan data 

primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dan 

sekunder dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara 

secara langsung dengan peternak menggunakan daftar 

pertanyaan yang tersedia pada lembar kuisioner yang 

terlampir. Penentuan lokasi dan sampel penelitian secara 

purpose sampling yaitu pemilihan subyek didasarkan atas ciri 

atau sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya serta 

mengacu pada pengambilan sampel dengan sengaja untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Data yang digunakan 

ditabulasi dan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan data antara literatur 

yang diambil dengan keadaan yang sebenarnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelinci jantan 

dikawinkan pertama kalinya pada umur 9,2 bulan, sedangkan 

kelinci betina 7,9 bulan. Rata-rata siklus birahi pada kelinci 

adalah 11 hari. Lama kebuntingan pada kelinci rata-rata 29,83 

hari. Seekor kelinci betina dapat menghasilkan anak sekitar 

8,8 ekor per kelahiran. Umur sapih pada kelinci yaitu 37,83 

hari dan tergantung permintaan pembeli atau pedagang 

perantara. Kelinci dapat dikawinkan lagi 24,9 hari setelah 

lepas sapih. Kelinci dapat beranak 6,69 kali dalam satu tahun. 

Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

penampilan reproduksi ternak kelinci potong di Kota Batu 

sudah baik, namun kelinci jenis potong tidak 

dikembangbiakkan sebagai kelinci pedaging melainkan 

sebagai pembibitan untuk dijual atau dikembangkan 

anakannya. Disarankan kepada peternak untuk melakukan 

catatan harian atau recording agar memudahkan tata laksana 

pemeliharaan ternak kelinci. 



viii 

 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 

HALAMAN PENGESAHAN  

RIWAYAT HIDUP ................................................................ i 

KATA PENGANTAR ........................................................... ii 

ABSTRACT .......................................................................... iv 

RINGKASAN ....................................................................... vi 

DAFTAR ISI ....................................................................... viii 

DAFTAR TABEL ................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................... xiii 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang  ............................................................1 

 1.2. Rumusan Masalah ........................................................3 

1.3. Tujuan Penelitian .........................................................3 

 1.4. Kegunaan Penelitian ....................................................3 

 1.5. Kerangka Pikir  ............................................................3 

1.6. Diagram Alir Kerangka Pikir  ......................................5 

 1.7. Hipotesis.......................................................................6 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1. Klasifikasi Kelinci ........................................................7 

2.1.1. Karakteristik Kelinci New Zealand White .........7 

2.1.2. Karakteristik Kelinci Flemish Giant .................9 

2.1.3. Karakteristik Kelinci Rex ................................10 

 2.2. Aspek Teknis Usaha Peternakan ................................11 

2.2.1. Pemilihan Bibit Kelinci ...................................11 

2.2.2. Reproduksi Ternak Kelinci..............................12 

a. Umur Pertama Kawin Kelinci .....................12 



ix 

 

b. Cara Mengawinkan Kelinci ........................ 13 

c. Sex Ratio ..................................................... 13 

d. Service Per Conception .............................. 14 

e. Siklus Birahi ............................................... 15 

f. Lama Kebuntingan Kelinci ......................... 15 

g. Umur Sapih Kelinci .................................... 16 

h. Jarak Kawin Kelinci ................................... 17 

i. Litter Size .................................................... 17 

j. Frekuensi Beranak ....................................... 18 

 

BAB III. MATERI DAN METODE 

 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................... 19 

3.2. Materi Penelitian ....................................................... 19 

3.3. Metode Kegiatan ....................................................... 19 

3.4. Pelaksanaan Penelitian .............................................. 20 

3.4.1. Persiapan ......................................................... 20 

3.4.2. Pengamatan dan Pengumpulan Data............... 21 

3.5. Analisis Data ............................................................. 21 

3.6. Batasan Istilah ........................................................... 21 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Identitas Peternak Kelinci........................................... 23 

4.2. Populasi Ternak Kelinci ............................................ 23 

4.3 Reproduksi.................................................................. 24 

a. Umur Pertama Kawin Kelinci ............................... 24 

b. Cara Mengawinkan Kelinci .................................. 25 

c. Sex Ratio ............................................................... 26 

d. Service Per Conception ........................................ 28 

e. Siklus Birahi ......................................................... 29 

f. Lama Kebuntingan ................................................ 29 



x 

 

g. Umur Sapih Kelinci ...............................................30 

h. Jarak Kawin Kelinci ..............................................31 

i. Litter Size ...............................................................32 

j. Frekuensi Beranak ..................................................33 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.2. Kesimpulan ................................................................35 

5.3. Saran...........................................................................35 

 

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................36 

LAMPIRAN ..........................................................................40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel      Halaman 

1. Ciri- ciri kelinci sehat ........................................................ 12 

2. Umur pertama kawin kelinci ............................................. 13 

3. Lama kebuntingan kelinci ................................................. 16 

4. Umur sapih kelinci ............................................................ 17 

5. Populasi ternak kelinci ...................................................... 17 

6. Umur pertama kawin ......................................................... 23 

7. Ciri- ciri kelinci sehat ........................................................ 24 

8. Sex ratio ............................................................................. 27 

9. Service per conception ...................................................... 28 

10. Siklus birahi ..................................................................... 29 

11. Lama kebuntingan kelinci ............................................... 30 

12. Umur sapih kelinci .......................................................... 31 

13. Jarak kawin kelinci .......................................................... 31 

14. Litter size ......................................................................... 32 

15. Frekuensi beranak ............................................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar      Halaman 

1. Diagram alir kerangka pikir .................................................5 

2. Kelinci New Zealand White..................................................8 

3. Kelinci Flemish Giant ..........................................................9 

4. Kelinci Rex .........................................................................11 

5. Kandang peternak 1 (Pak Gito) ..........................................46 

6. Kandang peternak 2 (Pak Margiono) .................................46 

5. Kandang peternak 3 (Pak Tabri) ........................................46 

5. Kandang peternak 4 (Pak Hadi) .........................................46 

5. Kandang peternak 5 (Pak Gatot) ........................................46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran      Halaman 

1. Lembar Kuisioner .............................................................. 40 

2. Identitas Peternak Kelinci .................................................. 43 

3. Dokumentasi Kandang Kelinci .......................................... 46 

4. Data Reproduksi ................................................................ 47 

5. Cara Mengawinkan ............................................................ 50 

 



 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu ternak yang memiliki potensi untuk dijadikan 

sebagai penghasil daging yaitu kelinci. Kelinci (Oryctolagus 

Cuniculus) merupakan salah satu ternak Pseudoruminansia 

yang cukup baik dalam produktivitasnya. Umumnya ternak 

kelinci dalam satu tahun mampu melahirkan 6 kali dengan 

jumlah anak per kelahiran (litter size) 4-10 ekor, 

memiliki siklus reproduksi yang pendek (birahi 4 hari sekali) 

dan lama bunting 28-31 hari. Kelinci memiliki bobot hidup 

yang dapat mencapat 4-6 kg untuk jenis kelinci pedaging. 

Keunggulan lain dari kelinci adalah dalam daging terkandung 

protein 20,8 %, lemak 10,2 %, energi metabolis 73 MJ/kg dan 

rendah kolesterol 0,1 %, sehingga dalam pengembangannya, 

kelinci mempunyai prospek cukup baik dalam menanggulangi 

masalah kekurangan daging sebagai sumber protein secara 

terus menerus guna menjamin ketersediaan pangan di tingkat 

masyarakat (Rahardjo, 2005). 

Ternak kelinci di Indonesia dari tahun ke tahun mulai 

mengalami perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan data 

statistik Peternakan Indonesia, populasi kelinci pada tahun 

2009 baru mencapai 834.608 ekor. Pada tahun 2010 telah 

terjadi peningkatan sebesar 7,6 % yaitu mencapai 898.075 

ekor. Peningkatan ini disebabkan karena masyarakat Indonesia 

mulai menyadari bahwa ternak kelinci mampu mencukupi 

kebutuhan protein hewani sehingga terjadi peningkatan yang 

beragam dalam pengembangannya sesuai dengan tujuan 

produksi yang ingin dicapai baik ternak kelinci sebagai ternak 

laboratorium, ternak kesayangan, ternak penghasil kulit dan 
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ternak penghasil daging. Sebagian besar ternak kelinci dikenal 

sebagai ternak penghasil daging (Manshur, 2009). 

Kelinci memiliki potensi biologis dan ekonomi yang tinggi. 

Kelinci juga menghasilkan kotoran (berupa feses dan urine) 

yang berpotensi sebagai penghasil pupuk. Pakan kelinci 

berasal dari hijauan, limbah pertanian, dan limbah pangan. 

Kelinci dapat dipelihara pada skala rumah tangga/skala kecil 

oleh masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan dapat 

memanfaatkan daging kelinci yang bernilai gizi tinggi untuk 

memenuhi kebutuhan gizi. Masyarakat perkotaan dapat 

menjadikan kelinci sebagai hewan peliharaan yang 

mempunyai nilai jual tinggi dan sebagai ternak laboratorium 

bagi kalangan peneliti.  

Salah satu peternakan kelinci terbesar di daerah Jawa 

Timur terdapat di Kota Batu. Kondisi yang mendukung 

dengan suhu antara 15-19°C sehingga Kota Batu merupakan 

daerah cocok untuk pemeliharaan kelinci. Permintaan daging 

kelinci selalu meningkat, karena daging kelinci merupakan 

kuliner khas di Kota Batu yang banyak diolah menjadi sate, 

bakso dan rica-rica. Wisatawan datang ke Kota Batu hanya 

untuk mengetahui manajemen pemeliharaan kelinci maupun 

untuk membeli kelinci hias sebagai hewan peliharaan. 

Menurut catatan petugas Dinas Pertanian Kota Batu pada 

tahun 2011 hingga sekarang populasi ternak kelinci di Kota 

Batu terus mengalami penurunan. Tahun 2011 populasi ternak 

kelinci mencapai 32.833 ekor. Tahun 2012 jumlah populasi 

ternak kelinci turun menjadi 32.614 ekor dan tahun 2013 

menjadi 31.561 ekor. Dinas Pertanian Kota Batu terakhir 

mencatat tahun 2014, jumlah populasi ternak kelinci di Kota 

Batu adalah 28.035 ekor. Penyebab utama penurunan populasi 

kelinci di Kota Batu yaitu berkurangnya bibit kelinci akibat 
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banyaknya peternak yang menjual indukan kelinci untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya serta mahalnya kebutuhan 

pakan akibat minimnya pengetahuan peternak tentang tata cara 

pemeliharaan yang benar dan juga dalam hal teknologi 

pengolahan bahan pakan ternak yang terbuat dari limbah yang 

memiliki harga lebih murah maupun kualitas yang tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana penampilan reproduksi ternak kelinci 

potong di Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penampilan 

reproduksi ternak kelinci potong yang ada di Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi penampilan reproduksi ternak kelinci potong, 

sehingga dapat membantu peternak dalam memilih bibit ternak 

kelinci dalam pengembangan ternak kelinci potong. 

  

1.5 Kerangka Pikir 

Kenaikan tingkat kebutuhan daging ini tidak diikuti dengan 

peningkatan produksi daging sapi di Indonesia, sehingga untuk 

memenuhi kekurangan tersebut pemerintah telah banyak 

melakukan impor sapi bakalan dan daging sapi dari negara 

lain. Perlu adanya subtitusi daging sapi untuk mengurangi 

impor yang terlalu tinggi yang mengakibatkan menurunnya 

devisa negara. Salah satu ternak yang memiliki potensi untuk 

dijadikan sebagai penghasil daging yaitu kelinci. 
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Kelinci mempunyai prospek cukup baik dalam 

menanggulangi masalah kekurangan daging sebagai sumber 

protein secara terus menerus guna menjamin ketersediaan 

pangan di tingkat masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah 

untuk meningkatkan produktivitas kelinci potong di Indonesia 

dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan 

meningkatkan produktivitas kelinci potong dari segi 

reproduksi. 

Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Brahmantiyo, Raharjo, Mansjoer dan Martojo (2008) di 

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa umur 

kawin pertama  adalah 7 bulan dengan lama kebuntingan 

selama 30 hari. Jumlah anak perkelahiran (litter size) adalah 7 

ekor. Umur penyapihan anak kelinci adalah 58 hari. Jangka 

waktu induk dikawinkan kembali setelah beranak yaitu 64 

hari. Oleh karena itu penelitian ini masih perlu dikembangkan 

di salah satu sentra peternakan kelinci di Kota Batu. 

Reproduksi merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan efisiensi produksi ternak. Tinggi rendahnya 

efisiensi reproduksi sekelompok ternak ditentukan oleh umur 

pertama kawin kelinci, cara mengawinkan kelinci, sex ratio, 

service per conception, siklus birahi, lama kebuntingan, umur 

sapih kelinci, jarak kawin kelinci, litter size, dan frekuensi 

beranak.  

Sejauh ini masih sedikit informasi penampilan reproduksi 

yang dapat diukur dan dievaluasi melalui umur pertama kawin 

kelinci, cara mengawinkan kelinci, sex ratio, service per 

conception, siklus birahi, lama kebuntingan, umur sapih 

kelinci, jarak kawin kelinci, litter size, dan frekuensi beranak. 

Perlu dikaji tentang penampilan reproduksi kelinci potong 

yang dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai 
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penampilan reproduksi ternak kelinci potong dan memperbaiki 

pengelolaan reproduksi dalam memperbaiki produksi dalam 

pemeliharaan ternak kelinci di wilayah tersebut. 

 

1.6 Diagram Alir Kerangka Pikir 

Diagram alir kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir. 

 

Meningkatkan Mutu Genetik Kelinci 

Program Reproduksi dan  Pembibitan 

Penampilan Reproduksi 

Kelinci peranakan New Zealand  White lebih baik dari 

peranakan Flemish Giant dan peranakan Rex 

Umur pertama kawin 

Jarak Kawin Kelinci Umur Sapih 

Frekuensi Beranak Litter Size 

New Zealand White New Zealand White New Zealand White 

Lama Kebuntingan 
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1.7 Hipotesis 

Penampilan reproduksi kelinci Peranakan New Zealand 

White diduga lebih baik bila dibandingkan dengan kelinci 

Peranakan Flemish Giant dan Peranakan Rex. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi kelinci 

Ternak kelinci sudah dikenal manusia sejak jutaan tahun 

silam sebagai hewan peliharaan dan juga hewan konsumsi. 

Kelinci yang saat ini banyak diternakkan, dahulu berasal dari 

kelinci liar yang telah mengalami proses domestikasi. Menurut 

Anonymous (2011), taksonomi kelinci yaitu : Kingdom : 

Animalia, Phylum : Chordata, Sub phylum : Vertebrata, Class 

: Mammalia, Ordo : Lagomorpha, Famili : Leporidae, Sub 

famili : Leporinae, Species : Lepus spp, Oryctolagus spp.  

Kelinci mempunyai potensi biologis yang tinggi, yaitu 

kemampuan reproduksi yang tinggi, cepat berkembang biak, 

interval kelahiran yang pendek, prolifikasi yang sangat tinggi, 

mudah pemeliharan dan tidak membutuhkan lahan yang luas 

(Afif, 2012). Keuntungan lainnya yaitu pertumbuhan yang 

cepat, sehingga cocok untuk diternakkan sebagai penghasil 

daging komersial. Kelinci penghasil daging memiliki bobot 

badan yang besar dan tumbuh dengan cepat, seperti Flemish 

Giant, Chinchilla, New Zealand White, English Spot dan 

lainnnya (Raharjo, 2005). Bangsa kelinci lainnya adalah 

penghasil wool yaitu Angora dan sebagai penghasil kulit/bulu 

yaitu Rex.  

 

2.1.1 Karakteristik Kelinci New Zealand White 

Jenis kelinci ini sangat mudah ditemukan di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur. Para petani biasanya menyebut “terwelu 

Australi”. Berasal dari New Zealand, sehingga disebut New 
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Zealand White (Afif, 2012). Ciri-ciri menonjol dari New 

Zealand White terletak pada warnanya yang putih bersih, 

dengan mata merah murni (albino) dan telinga merah muda, 

atau berwarna hitam atau kemerah-merahan. Kelinci ini 

mempunyai dada yang penuh, badannya medium namun 

terlihat bundar dan gempal, kaki depan agak pendek, kepala 

besar dan agak bundar, telinga agak besar dan tebal dengan 

ujungnya yang sedikit membulat, bulunya sangat tebal namun 

halus, telinga halus dan panjang serta mata berwarna merah. 

Kelinci ini memiliki daging yang tebal dan ideal untuk 

perdagingan. Kelinci ini dikenal mudah dalam perawatannya. 

Kelinci New Zealand White memiliki rata-rata bobot badan 

sekitar 4,5-5,5 kg. 

 
Gambar 2. Kelinci New Zealand White (Afif, 2012). 

Keunggulan kelinci New Zealand White adalah 

pertumbuhannya cepat. Pada umur 6-8 bulan sudah mencapai 

dewasa kelamin sehingga dapat dikawinkan. Kelinci New 

Zealand White jantan dapat dikawinkan pertama kali pada 

umur 7 bulan, sedangkan betina dapat dikawinkan mulai umur 

8 bulan. Dalam satu tahun kelinci ini mampu beranak sampai 

lima kali dengan litter size terdiri dari 7 ekor per kelahiran. 

Kelinci ini memiliki masa bunting 29-30 hari, umur lepas 
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sapih 59 hari dan selang beranak atau calving interval 68 hari 

(Brahmantiyo, Raharjo, Mansjoer dan Martojo. 2008).  

 

2.1.2 Karakteristik Kelinci Flemish Giant 

Ras kelinci ini di Indonesia dikenal sebagai Vlaamse Reus, 

kelinci raksasa dari Vlam. Kelinci ini berasal dari Inggris. Sisi 

unik yang menonjol dari kelinci jenis ini adalah tubuhnya yang 

besar dengan berat maksimal dapat mencapai 11 kg. Berat 

badan pejantan dapat mencapai 5,6 kg. Sedangkan betina 6,7 

kg. Jenis kelinci ini pada umumnya diambil daging dan kurang 

bagus untuk dijadikan sebagai kelinci peliharaan sebagai 

kelinci hias, namun ada beberapa orang yang menjadikannya 

kelinci hias karena kesukaannya pada bentuk tubuhnya yang 

besar. 

 
Gambar 3. Kelinci Flemish Giant (Brahmantiyo dkk, 

2008). 

Kelinci Flemish Giant mempunyai ciri fenotipe dengan 

warna fawn yang mendominasi warna rambut yang dikenal 

dengan istilah White-belly yaitu warna yang lebih terang pada 

bagian perut. Kelinci ini mempunyai warna mata hitam. 

Flemish Giant berambut medium dan kasar dengan bentuk 
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pangkal paha menonjol dan lancip. Kelinci ini mempunyai 

bentuk muka oval memanjang untuk jantan dan betina. Kelinci 

betina memiliki bentuk muka yang lebih panjang. Ukuran 

tubuh kelinci Flemish Giant jantan dan betina dicirikan oleh 

ukuran panjang tulang punggung, dan bentuk tubuhnya 

dicirikan oleh ukuran lingkar dada. Kedua penciri ini 

berkorelasi positif terhadap ukuran dan bentuk tubuh kelinci 

Flemish Giant. 

Kelinci Flemish Giant jantan dapat dikawinkan pertama 

kali pada umur 7 bulan, sedangkan betina dapat dikawinkan 

mulai umur 8 bulan. Dalam satu tahun mampu beranak sampai 

lima kali dengan rata-rata litter size 7 ekor per kelahiran. 

Kelinci ini memiliki masa bunting 29-30 hari, umur lepas 

sapih 58 hari dan selang beranak atau calving interval 68 hari 

(Brahmantiyo dkk, 2008). 

 

2.1.3 Karakteristik Kelinci Rex 

Kelinci Rex memiliki bulu yang sangat halus seperti 

beludru, tebal, padat dan mengkilat serta memiliki panjang 

bulu antara 6-8 mm atau 0,5-1 cm. Bobot tubuh dewasa pada 

umumnya antara 2-3 kg. Proporsi tubuhnya baik yang ditandai 

dengan bagian belakang bulat, kaki belakang kuat berisi, 

kepala lebar, tulang kuat dan telinga berdiri tegak. Rex 

memiliki keanekaragaman warna, diantaranya putih, hitam, 

oranye, hitam jelaga seperti rusa, coklat dll.. Beberapa 

peternak di Indonesia sendiri memberi nama, misalnya Tri 

Color Rex (tiga warna). 
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Gambar 4. Kelinci Rex (Afif, 2012). 

Kelinci New Zealand White jantan dapat dikawinkan 

pertama kali pada umur 7 bulan, sedangkan betina dapat 

dikawinkan mulai umur 8 bulan. Dalam satu tahun mampu 

beranak sampai lima kali dengan litter size 7 ekor per 

kelahiran. Kelinci ini memiliki masa bunting 29-30 hari, umur 

lepas sapih 58 hari dan selang beranak atau calving interval 62 

hari (Brahmantiyo dkk, 2008). 

 

2.2 Aspek Teknis Usaha Peternakan 

2.2.1 Pemilihan Bibit Kelinci 

Pengembangan pembibitan ternak kelinci dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu melalui seleksi dan persilangan. Seleksi 

dan persilangan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 

menentukan tujuan pembibitan, sehingga program pembibitan 

yang sesuai dapat dilakukan menggunakan bangsa kelinci 

yang terbaik.  

Menurut Raharjo (2005), pemilihan bibit didasarkan pada 

jenis ternak, turunan, dan postur. Bibit harus jelas jenisnya, 

berasal dari peternakan yang memiliki catatan kinerja tetuanya 

dengan kriteria-kriteria baku dari bibit tersebut. Bibit harus 

tidak terkena penyakit, terlihat sehat dan mampu berkembang 
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biak sebaik tetuanya. Calon bibit kelinci yang baik memiliki 

ciri-ciri yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ciri-ciri kelinci yang baik  

Bagian Tubuh Karakteristik 

Kepala Seimbang dengan ukuran 

badannya 

Telinga Tegak, bersih, tebal, lebar, 

panjang, dan tampak seimbang 

Mata Bulat bercaha, bersih, pandangan 

mata cerah dan jernih 

Hidung dan Mulut Kering dan bersih 

Kaki Kuat, kokoh, berkuku pendek, 

dan lurus tidak bengkok 

Badan Bulat, berdada lebar, dan padat 

Bulu Bersih, licin, halus, mengkilat, 

dan rata 

Ekor Tegak, lurus ke atas, menempel 

pada punggung 

Sumber : Raharjo (2005). 

 

2.2.2 Reproduksi Ternak Kelinci 

a. Umur Pertama Kawin Kelinci 

Umur pertama kawin kelinci adalah waktu yang tepat bagi 

kelinci untuk melakukan perkawinan. Umumnya setiap strain 

kelinci mencapai dewasa kelamin pada umur yang berbeda. 

Kelinci betina mencapai dewasa kelamin lebih cepat daripada 

jantan. Kelinci jantan dapat dikawinkan pertama kali pada 

umur 7 bulan, sedangkan betina mulai umur 8 bulan. Cepat 

lambatnya umur pertama kawin pada ternak kelinci 

dipengaruhi oleh faktor individu, lokasi peternakan, pakan 
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yang diberikan dan sistem perkandanngan (Brahmantiyo dkk. 

2008). Umur pertama kawin dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Umur pertama kawin (bulan) 

No Jenis Kelinci Jantan Betina 

1 New Zealand White 7 8 

2 Flemish Giant 7 8 

3 Rex 7 8 

Sumber: Brahmantiyo dkk (2008). 

 

b. Cara Mengawinkan Kelinci 

Cara mengawinkan kelinci adalah cara yang digunakan 

untuk mengawinkan kelinci jantan dengan kelinci betina. 

Salah satu cara perkawinan yang digunakan yaitu perkawinan 

secara alami. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

membawa kelinci betina ke dalam kandang kelinci pejantan 

karena kelinci pejantan membutuhkan dominasi sehingga 

kelinci pejantan lebih agresif kawin di kandangnya sendiri. 

Perkawinan yang ideal dilakukan pada pagi hari, antara jam 

06.00-08.00 atau malam, antara jam 18.00-20.00 (Sunami, 

2014). Agar dicapai pembuahan ovum secara maksimal, 

perkawinan biasanya dilakukan dengan dua kali perkawinan 

sehingga dihasilkan angka kebuntingan (konsepsi) yang tinggi. 

Semakin banyak ovum yang dibuahi, maka jumlah anak yang 

dilahirkan menjadi lebih banyak (Limbong, 2008). 

 

c. Sex Ratio 

Sex ratio adalah perbandingan dari persentase kelamin 

jantan dan betina pada suatu perkawinan. Menurut pendapat 
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Laksono (2012), seekor pejantan yang telah dewasa dapat 

melayani betina 10 ekor, tetapi pada umumnya 5 ekor betina 

dikawinkan dengan satu pejantan dalam satu kandang koloni. 

Jumlah kelinci betina yang lebih banyak daripada kelinci 

jantan akan menyebabkan persentase kebuntingan akan 

menurun, tetapi jika jumlah betina telalu sedikit maka tidak 

ekonomis. Penggunaan pejantan dalam perkawinan tidak boleh 

lebih tiga kali dalam satu minggu. Pejantan yang digunakan 

dua kali dalam satu minggu dengan mengawini dua ekor 

betina menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pemakaian 

pejantan yang berlebihan untuk mengawini betina dapat 

mengakibatkan penurunan kemampuan pejantan, dimana 

libido pejantan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti; 

faktor genetik, umur dan faktor lingkungan. 

 

d. Service Per Conception 

Service per conception adalah jumlah perkawinan yang 

dibutuhkan oleh seekor kelinci betina sampai terjadinya 

kebuntingan. Perkawinan pada ternak kelinci sebaiknya 

dilakukan tiga kali dalam kurun waktu 23 menit. Kelinci 

betina sebaiknya dikumpulkan bersama pejantan dalam waktu 

2 kali 24 jam di dalam kandang pejantan apabila kelinci betina 

belum siap menerima pejantan (Laksono, 2012). 

Setelah melakukan perkawinan untuk perlakuan pertama 

kali, kelinci betina diambil dari kandang pejantan untuk 

diistirahatkan selama 10-15 menit, kemudian dikawinkan lagi 

ke kandang pejantan. Perlakuan tersebut bisa diulangi sekali 

lagi dengan mengistirahatkan 10-15 menit lagi setelah 

perkawinan kedua. Perkawinan dapat dihentikan apabila 

kelinci betina sudah tidak mau dikawinkan. Kelinci jantan 
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dapat dikawinkan dengan 6 ekor kelinci betina dalam waktu 

satu minggu (Sunami, 2014). 

Agar dicapai pembuahan ovum secara maksimal, 

perkawinan biasanya dilakukan dengan dua kali perkawinan 

sehingga dihasilkan angka kebuntingan (konsepsi) yang tinggi. 

Semakin banyak ovum yang dibuahi, maka jumlah anak yang 

dilahirkan menjadi lebih banyak (Limbong, 2008). 

 

e. Siklus Birahi 

Siklus birahi adalah periode dimana kelinci betina akan 

menerima pejantan sewaktu kopulasi. Siklus ini ditandai 

dengan munculnya tanda-tanda birahi. Menurut pendapat 

Sunami (2014), tanda-tanda birahi pada kelinci adalah kelinci 

tampak gelisah, berusaha bergabung pada kandang terdekat 

yang ada pejantannya, suka menggosok-gosokan dagunya 

pada sesuatu atau sesama betina, vulvanya basah, dan 

vulvanya berwarna kemerah-merahan. Umumnya siklus birahi 

pada kelinci antara 10 sampai 14 hari. 

 

f. Lama Kebuntingan 

Lama kebuntingan adalah waktu dari mulai perkawinan 

sampai beranak. Menurut pendapat Purnama (2000), lama 

kebuntingan dipengaruhi oleh bangsa kelinci, umur induk, 

bobot badan, jumlah anak dan lingkungan. Lama kebuntingan 

lebih panjang apabila jumlah anak yang dilahirkan sedikit dan 

mempunyai berat lebih dari 100 gr, sebaliknya jumlah anak 

anak yang banyak menjadikan lama kebuntingan lebih pendek. 

Pada umumnya lama kebuntingan pada kelinci adalah 28-35 

hari. Kebuntingan dapat diketahui dengan cara palpasi 

percutan ventro caudal pada hari ke 10 setelah kawin, yaitu 
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dengan cara merabah bagian bawah perut induk. Bila terasa 

benjolan bulat yang mengambang sebesar kelereng dan terasa 

kenyal maka dapat dipastikan bunting, bila benjolan terasa 

keras dan lebih kecil maka kelinci tersebut tidak bunting 

karena yang teraba adalah feses dan kelinci dapat dikawinkan 

ulang. Menurut Brahmantiyo dkk (2008), umur pertama kawin 

pada kelinci New Zealand White, Flemish Giant, dan Rex 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Lama kebuntingan (hari) 

No Jenis Kelinci Lama kebuntingan 

1 New Zealand White 29-30 

2 Flemish Giant 30 

3 Rex 29 

Sumber: Brahmantiyo dkk (2008). 

 

g.  Umur Sapih Kelinci 

Umur sapih kelinci adalah waktu yang dibutuhkan oleh 

indukan kelinci untuk menyapih anakannya. Menurut pendapat 

Purnama (2000), penyapihan kelinci yang efisien dapat 

dilakukan pada umur 35 hari sampai 45 hari. Jarak kawin 

setelah beranak apabila dilakukan 14 hari, maka dengan 

penyapihan umur 35 hari akan memberikan waktu kering 

kandang selama 7 hari untuk mempersiapkan kelenjar mamae 

pada kelahiran berikutnya. Bobot sapih pada anak kelinci yang 

sehat berkisar antara 400-500 gr tergantung jumlah anak yang 

diasuh oleh induk dan jenis kelinci. Menurut Brahmantiyo dkk 

(2008), umur lepas sapih pada kelinci New Zealand White, 

Flemish Giant, dan Rex dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.  
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Tabel 4. Umur sapih (hari) 

No Jenis Kelinci Umur lepas sapih 

1 New Zealand White 59 

2 Flemish Giant 58 

3 Rex 58 

Sumber: Brahmantiyo dkk (2008). 

 

h. Jarak Kawin Kelinci 

Jarak kawin kelinci adalah jarak waktu yang dibutuhkan 

oleh kelinci untuk melakukan perkawinan lagi setelah beranak. 

Menurut pendapat (Purnama 2012), jarak kawin setelah 

beranak yang ideal adalah 14 hari karena selain efisien juga 

memberikan performan yang baik pada jumlah anak yang 

dilahirkan. Menurut Brahmantiyo dkk (2008), calving interval 

pada kelinci New Zealand White, Flemish Giant, dan Rex 

dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Jarak kawin (hari) 

No Jenis Kelinci Calving Interval 

1 New Zealand White 68 

2 Flemish Giant 68 

3 Rex 62 

Sumber: Brahmantiyo dkk (2008). 

 

i. Litter Size 

Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan setiap 

kelahiran. Menurut pendapat Purnama (2000), litter size 

bergantung pada bangsa, pakan yang diberikan, umur dan 

lingkungan induk. Umumnya litter size pada kelinci adalah 4-

10 ekor. Banyaknya anak kelinci yang dihasilkan dari 

perkawinan tidak terlepas dari faktor kesuburan karena ada 
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jenis kelinci yang bisa melahirkan anak dalam jumlah banyak 

yaitu 10, dan ada jenis kelinci yang hanya dapat melahirkan 4 

ekor. Agar dicapai pembuahan ovum secara maksimal, 

perkawinan biasanya dilakukan dengan dua kali perkawinan 

sehingga dihasilkan angka kebuntingan (konsepsi) yang tinggi. 

Semakin banyak ovum yang dibuahi, maka jumlah anak yang 

dilahirkan menjadi lebih banyak (Limbong, 2008). 

 

j.  Frekuensi Beranak 

Frekuensi beranak adalah jumlah kelahiran yang mampu 

dilakukan oleh indukan kelinci dalam waktu satu tahun. 

Umumnya kelinci dapat melakukan 5-6 kali kelahiran dalam 

waktu 1 tahun. Frekuensi beranak dipengaruhi oleh lama 

kebuntingan dan jarak kawin pada kelinci. Semakin cepat 

jarak kawin dan lama kebuntingan pada kelinci, maka semakin 

banyak peluang kelinci mengalami kebuntingan dalam waktu 

satu tahun. 



19 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di 5 peternakan kelinci rakyat di 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 1 April sampai 30 Mei 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelinci 

jenis peranakan New Zealand White, peranakan Flemish Giant, 

dan peranakan Rex yang dipelihara di 5 peternakan kelinci 

rakyat di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

survey dan wawancara dengan pengumpulan data primer dan 

data sekunder. Pengambilan data primer dan sekunder 

dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara secara 

langsung dengan peternak menggunakan daftar pertanyaan 

yang tersedia pada lembar kuisioner yang terlampir pada 

Lampiran 1. 

Penentuan lokasi dan sampel penelitian secara purpose 

sampling yaitu pemilihan subyek didasarkan atas ciri atau 

sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya serta 

mengacu pada pengambilan sampel dengan sengaja untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Penentuan lokasi penelitian 

yaitu di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.   
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3.4 Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1 Persiapan 

Penelitian dilakukan di 5 peternakan kelinci rakyat yang 

ada di Kecamatan Bumiaji  Kota Batu. Kriteria peternakan 

kelinci rakyat yang akan dikunjungi memiliki jumlah ternak 

kelinci ≥ 75 ekor. Penelitian dilakukan melalui survey di 

lokasi penelitian dengan cara pengamatan dan wawancara 

langsung kepada peternak dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang telah tersedia berdasarkan lembar kuisioner 

yang telah disiapkan. Data dalam penelitian ini adalah : 

1. Identitas peternak, meliputi nama, umur, latar belakang 

pendidikan, jumlah anggota keluarga dan pekerjaan. 

2. Populasi ternak, meliputi jumlah ternak, jenis kelamin, 

umur, dan jenis ternak kelinci 

3. Jumlah pakan dan air minum yang diberikan, meliputi 

sistem pemberian air minum, jenis pakan (hijauan maupun 

pelet/konsentrat), perbandingan antara hijauan dan 

konsentrat, frekuensi pemberian pakan, dan jumlah pakan 

yang diberikan per hari. 

4. Sistem perkandangan, meliputi bentuk kandang (individu 

atau kelompok), ukuran kandang, keadaan sekitar kandang, 

jenis bahan, frekuensi permbersihan, dan biaya pembuatan 

serta perawatan kandang. 

5. Pemilihan bibit, meliputi seleksi. 

6. Reproduksi meliputi umur pertama kawin kelinci, cara 

mengawinkan kelinci, sex ratio, service per conception, 

siklus birahi, lama kebuntingan, umur sapih, jarak kawin 

kelinci, litter size, dan frekuensi beranak 

7. Pengendalian penyakit, meliputi penyakit yang menyerang 

ternak, cara mengobati dan pencegahannya. 
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3.4.2 Pengamatan dan Pengumpulan Data 

Pengamatan dan pengumpulan data yang diamati meliputi 

umur pertama kawin kelinci, cara mengawinkan kelinci, sex 

ratio, service per conception, siklus birahi, lama kebuntingan, 

umur sapih kelinci, jarak kawin kelinci, litter size, dan 

frekuensi beranak. Pengamatan ini menggambarkan 

penampilan reproduksi ternak kelinci potong di Kota Batu. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang digunakan ditabulasi dan kemudian dianalisis 

secara deskriptif untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan data antara literatur yang diambil dengan keadaan 

yang sebenarnya (Hanafiah, 2008). 

  

3.6 Batasan Istilah 

- Umur pertama kawin kelinci adalah suatu keadaan dimana 

organ-organ reproduksi mulai berfungsi.  

- Sex ratio adalah perbandingan dari persentase kelamin 

jantan dan betina pada suatu kelahiran. Sex ratio juga dapat 

dilakukan untuk melakukan perkawinan dengan cara 

perbandingan kelinci jantan yang akan dikawinkan dengan 

kelinci betina. 

- Service per conception adalah jumlah perkawinan yang 

dibutuhkan oleh seekor kelinci betina sampai terjadinya 

kebuntingan. 

- Siklus Birahi adalah periode dimana kelinci betina akan 

menerima pejantan sewaktu kopulasi.  
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- Lama kebuntingan adalah waktu dari mulai perkawinan 

sampai beranak. 

- Umur sapih kelinci adalah waktu yang dibutuhkan oleh 

indukan kelinci untuk menyapih anakannya.  

- Jarak kawin kelinci adalah jarak waktu yang dibutuhkan 

oleh kelinci untuk melakukan perkawinan lagi setelah 

beranak.  

- Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan setiap 

kelahiran 

- Frekuensi beranak adalah jumlah kelahiran yang mampu 

dilakukan oleh indukan kelinci dalam waktu satu tahun. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identitas Peternak Kelinci 

Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan dan 

wawancara secara langsung dengan peternak di 5 peternakan 

kelinci rakyat di Kota Batu. Peternak 1 bernama Bapak Gito, 

peternak 2 bernama Bapak Margiono, peternak 3 bernama 

Bapak Tabri, peternak 4 bernama Bapak Hadi, dan peternak 5 

bernama Bapak Gatot. Profil peternak dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

 

4.2 Populasi Ternak Kelinci 

Populasi ternak kelinci merupakan jumlah ternak kelinci 

yang dipelihara oleh peternak dalam satu peternakan. 

Berdasarkan fakta dari 5 peternak yang dikunjungi, data 

Populasi ternak dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Populasi ternak (ekor) 

 



24 
 

Berdasarkan Tabel 6 di atas terlihat bahwa mayoritas 

peternak di Kecamatan Bumiaji Kota Batu lebih banyak 

memelihara ternak Kelinci jenis Rex dibandingkan New 

Zealand White dan Flemish Giant. Hal ini dikarenakan kelinci 

jenis Rex memiliki produktivitas dan nilai jual yang tinggi 

karena dagingnya yang padat dan bulunya yang halus seperti 

bulu beludru. Kelinci jenis New Zealand White masih banyak 

terdapat di Kota Batu, namun jumlahnya tidak menjadi 

mayoritas disuatu peternakan kelinci, sedangkan kelinci 

Flemish Giant semakin sulit ditemukan karena sulitnya 

mendapat indukan yang murni jenis kelinci Flemish Giant, hal 

ini dikarenakan saat ini lebih sering dikawinkan silang dengan 

kelinci lokal. Sementara itu, kelinci New Zealand White 

banyak dicari untuk digunakan sebagai hewan percobaan. 

 

4.3.3 Reproduksi Ternak Kelinci 

a. Umur Pertama Kawin Kelinci 

Umur pertama kawin kelinci adalah suatu keadaan dimana 

organ-organ reproduksi mulai berfungsi. Pada masa ini ternak 

kelinci siap untuk dikawinkan. Berdasarkan fakta dari 5 

peternak yang dikunjungi, data umur pertama kawin ternak 

kelinci dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Umur pertama kawin kelinci (bulan)  

Keterangan: ♂ = kelinci jantan, ♀ = kelinci betina 

Berdasarkan Tabel 7 di atas terlihat bahwa dari 5 peternak 

kelinci rakyat di Kota Batu, kelinci betina mulai dikawinkan 
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pertama kali saat berumur minimal 6,5 bulan, sedangkan 

kelinci jantan dikawinkan minimal saat berumur 8 bulan. Hal 

ini dikarenakan semakin muda umur kelinci untuk 

dikawinkan, kemungkinan besar lebih pendek masa 

produksinya sebab kelamin ternak belum terlalu matang untuk 

dikawinkan. Kelinci sebaiknya dikawinkan pada umur lebih 

dari 6 bulan. Menurut Brahmantiyo dkk (2008), umumnya 

setiap strain kelinci mencapai dewasa kelamin pada umur 

yang berbeda, bahkan betina mencapai dewasa kelamin lebih 

cepat daripada jantan. Kelinci jantan dapat dikawinkan 

pertama kali pada umur 7 bulan, sedangkan betina mulai umur 

8 bulan. Umur pertama kawin pada ternak kelinci dipengaruhi 

oleh faktor individu, lokasi peternakan, pakan yang diberikan 

dan sistem perkandanngan. 

 

b. Cara Mengawinkan Kelinci 

Mayoritas peternak kelinci di Kota Batu akan 

mengawinkan kelinci-kelincinya pada umur lebih dari 6 bulan. 

Selain itu, kelinci akan siap dikawinkan apabila ada tanda-

tanda birahi diantaranya kelinci sering menggosok-gosokkan 

dagunya, tampak gelisah, nafsu makan menurun dan kemaluan 

merah. Cara mengawinkan kelinci yang dilakukan oleh 

peternak kelinci di Kota Batu dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Berdasarkan data pada Lampiran 5, langkah yang diambil 

sebagian besar peternak kelinci di Kota Batu adalah dengan 

mengambil kelinci betina untuk dimasukkan kedalam kandang 

kelinci jantan. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat 

Sunami (2014) yang menyatakan bahwa langkah pertama yang 

harus dilakukan adalah membawa kelinci betina ke dalam 

kandang kelinci pejantan karena kelinci pejantan 

membutuhkan dominasi sehingga kelinci pejantan lebih 
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agresif kawin di kandangnya sendiri. Perkawinan yang ideal 

dilakukan pada pagi hari, antara jam 06.00-08.00 atau malam, 

antara jam 18.00-20.00. Mayoritas peternak di Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu melakukan perkawinan kelinci hanya satu 

kali. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pendapat 

Limbong (2008) yang menyatakan bahwa perkawinan 

biasanya dilakukan dua kali sehingga dihasilkan angka 

kebuntingan yang tinggi. Agar dicapai pembuahan ovum 

secara maksimal, perkawinan biasanya dilakukan dengan dua 

kali perkawinan sehingga dihasilkan angka kebuntingan 

(konsepsi) yang tinggi. Semakin banyak ovum yang dibuahi, 

maka jumlah anak yang dilahirkan menjadi lebih banyak. 

Kegagalan perkawinan dapat ditunjukkan dengan ada tanda-

tanda seperti kebuntingan yaitu kelinci membuat sarang 

dengan merontokkan bulunya tetapi kenyataannya tidak 

melahirkan anak atau disebut juga bunting semu. Gagalnya 

proses pembuahan disebabkan oleh pejantan yang memiliki 

kualitas sperma jelek, luka pada uterus dan infeksi pada 

kelinci betina. Faktor penyebab kegagalan perkawinan yaitu 

betina belum siap untuk dikawinkan, pejantan terlalu sering 

dikawinkan, kelinci betina mandul, pakan yang tidak 

memenuhi syarat kebutuhan gizi kelinci, penyakit pada 

kelamin dan keracunan. 

 

c. Sex Ratio 

Sex ratio merupakan perbandingan antara jumlah kelinci 

jantan dan kelinci betina ketika dikawinkan. Berdasarkan fakta 

dari 5 peternak yang dikunjungi, data sex ratio dapat dilihat 

pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Sex ratio 

 
Berdasarkan Tabel 8 di atas, peternak kelinci di Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu lebih banyak memelihara kelinci betina 

daripada kelinci jantan. Hal ini dikarenakan satu kelinci 

pejantan dapat dikawinkan dengan lebih dari 3 ekor kelinci 

betina sehingga lebih efisien dalam pemeliharaan dan anakan 

yang dihasilkan memberikan keuntungan bagi kelangsungan 

peternakan kelinci. Berbeda dengan peternak lain, Peternak 3 

memilih mengawinkan 1 ekor jantan dengan 1 ekor betina 

dalam jangka waktu satu hari. Peternak 3 juga memberikan 

istirahat 24 jam untuk kelinci pejantan yang telah melakukan 

perkawinan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan 

kelinci jantan, sehingga tetap stabil dalam melakukan 

perkawinan selanjutnya. Pernyataan tersebut tidak sesuai 

dengan pendapat Laksono (2012) yang menyatakan bahwa 

seekor pejantan yang telah dewasa dapat melayani betina 10 

ekor dalam satu kandang koloni. Kendala yang ditemui oleh 

peternak apabila memelihara kelinci betina lebih dari 5 ekor 

untuk 1 kelinci pejantan adalah kapasitas kandang. Persentase 

kebuntingan akan menurun apabila jumlah kelinci betina lebih 

banyak daripada kelinci jantan, namun sebaliknya jika jumlah 

betina telalu sedikit maka tidak ekonomis. Tujuan peternak 

memelihara lebih banyak kelinci jantan daripada betina adalah 

untuk pembibitan. Penggunaan pejantan dalam perkawinan 

tidak boleh lebih tiga kali dalam satu minggu. Pejantan yang 
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digunakan dua kali dalam satu minggu dengan mengawini dua 

ekor betina menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. 

 

d. Service Per Conception 

Service per conception adalah jumlah perkawinan yang 

dibutuhkan oleh seekor kelinci betina sampai terjadinya 

kebuntingan. Berdasarkan fakta dari 5 peternak yang 

dikunjungi data service per conception dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Service per conception (kali perlakuan) 

 Berdasarkan Tabel 9 di atas terlihat bahwa dari 5 peternak 

kelinci rakyat di Kota Batu, dengan 1 atau 2 kali perlakuan 

perkawinan, kelinci dapat dipastikan mengalami kebuntingan. 

Peternak memeriksa kondisi induk untuk memastikan 

perkawinan tersebut menghasilkan kebuntingan atau tidak. Hal 

yang pertama dilakukan yaitu dengan mencoba mengawinkan 

kembali. Jika kelinci betina menolak dan tidak mau dikawini, 

maka besar kemungkinan kebuntingan akan terjadi. 

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pendapat Laksono 

(2012) yang menyatakan bahwa perkawinan pada ternak 

kelinci sebaiknya dilakukan tiga kali dalam kurun waktu 23 

menit, namun apabila betina belum siap menerima pejantan, 

maka betina dikumpulkan bersama pejantan dalam waktu 2 

kali 24 jam di dalam kandang pejantan. 
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e. Siklus Birahi 

Siklus birahi merupakan periode dimana kelinci betina 

akan menerima pejantan sewaktu kopulasi. Berdasarkan fakta 

dari 5 peternak yang dikunjungi, data siklus birahi dapat 

dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Siklus birahi (hari) 

 
Berdasarkan Tabel 10 di atas terlihat bahwa dari 5 peternak 

kelinci rakyat di Kota Batu, siklus birahi pada ternak kelinci 

berkisar antara 8,5 sampai dengan 12 hari. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan pendapat Sunami (2014) yang menyatakan 

bahwa pada umumnya siklus birahi pada kelinci antara 10 

sampai dengan 14 hari. Tanda-tanda birahi pada kelinci adalah 

kelinci tampak gelisah, berusaha bergabung pada kandang 

terdekat yang ada pejantannya, suka menggosok-gosokan 

dagunya pada sesuatu atau sesama betina, vulvanya basah, dan 

berwarna kemerah-merahan. Apabila telah terlihat tanda-tanda 

birahi pada kelinci, maka kelinci siap untuk dikawinkan, 

sedangkan jika kelinci dipaksakan untuk dikawinkan sebelum 

muncul tanda-tanda birahi, biasanya kelinci betina akan 

mengeluarkan suara dan akan kemungkinan kelinci betina 

menyerang kelinci jantan. 

 

f. Lama Kebuntingan 

Lama kebuntingan adalah waktu dari kelinci dikawinkan 

sampai melahirkan. Berdasarkan fakta dari 5 peternak yang 
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dikunjungi, data lama kebuntingan dapat dilihat pada Tabel 

11. 

Tabel 11. Lama kebuntingan (hari) 

 Berdasarkan Tabel 11 di atas terlihat bahwa dari 5 peternak 

kelinci rakyat di Kota Batu, lama kebuntingan pada ternak 

kelinci berkisar antara minimal 29 hari dan maksimal 31,5 

hari. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Purnama 

(2000), yang menyatakan bahwa pada umumnya lama 

kebuntingan pada kelinci adalah 28-35 hari. lama kebuntingan 

dipengaruhi oleh bangsa kelinci, umur induk, bobot badan, 

jumlah anak dan lingkungan. Pemeriksaan kebuntingan 

dilakukan dengan cara menguji kembali, meneliti 

perkembangan perut kelinci betina dan memperhatikan nafsu 

makannya. Pengujian kembali dilakukan satu minggu setelah 

perkawinan, dengan cara memasukkan kembali kelinci betina 

kedalam kandang pejantan, jika kelinci betina menolak atau 

tidak mau dikawini pejantan, maka kemungkinan besar kelinci 

betina tersebut bunting. Lama kebuntingan lebih panjang 

apabila jumlah anak yang dilahirkan sedikit dan mempunyai 

berat lebih dari 100 gram, sebaliknya jumlah anak anak yang 

banyak menjadikan lama kebuntingan lebih pendek.  

 

g. Umur Sapih Kelinci  

Umur sapih kelinci adalah waktu yang dibutuhakn indukan 

kelinci untuk menyapih anaknya. Berdasarkan fakta dari 5 
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peternak yang dikunjungi, data umur lepas sapih kelinci dapat 

dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Umur sapih kelinci (hari). 

 
Berdasarkan Tabel 12 di atas terlihat bahwa dari 5 peternak 

kelinci rakyat di Kecamatan Kota Batu, lama sapih pada 

ternak kelinci yaitu minimal 30 hari dan maksimal hingga rata-

rata 52 hari. Terkadang, lama sapih pada anakan kelinci juga 

tergantung permintaan dari pedagang perantara atau pedagang 

kelinci. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Purnama 

(2000) yang menyatakan bahwa penyapihan kelinci yang 

efisien dapat dilakukan pada umur 35 hari sampai 45 hari. 

 

h. Jarak Kawin Kelinci 

Jarak kawin kelinci adalah jarak waktu yang dibutuhkan 

oleh kelinci betina untuk dapat dikawinkan lagi setelah 

beranak. Berdasarkan fakta dari 5 peternak yang dikunjungi, 

data jarak kawin kelinci dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Jarak kawin kelinci (hari). 

 
Berdasarkan Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa dari 5 

peternak kelinci rakyat di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 
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Jarak kawin kelinci atau jarak waktu yang dibutuhkan oleh 

kelinci untuk melakukan perkawinan lagi setelah beranak yaitu 

minimal 10 hari dan maksimal hingga 25 hari. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Purnama (2000), jarak kawin 

setelah beranak yang ideal adalah 14 hari karena selain efisien 

juga memberikan performan yang baik pada jumlah anak yang 

dilahirkan. Jarak kawin berpengaruh pada keberhasilan 

kebuntingan. Apabila kelinci betina terlalu lama untuk 

dikawinkan lagi setelah beranak maka dapat menyebabkan 

kebuntingan semu. Kelinci betina yang terlalu sering 

dikawinkan dalam waktu pendek dapat menyebabkan 

kerusakan pada kelamin sehingga lama produktivitas kelinci 

berkurang. 

 

i.  Litter Size 

Litter size adalah jumlah anak yang dihasilkan setiap 

kelahiran. Berdasarkan fakta dari 5 peternak yang dikunjungi, 

data litter size dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Litter size (ekor). 

 
Berdasarkan Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa dari 5 

peternak kelinci rakyat di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, litter 

size atau jumlah anak yang dihasilkan yaitu berkisar antara 8 

sampai 9,5 ekor per kelahiran. Pernyataan diatas sesuai dengan 

pendapat Purnama (2000), litter size bergantung pada bangsa, 

pakan yang diberikan, umur dan lingkungan induk. Umumnya 
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litter size pada kelinci adalah 4-10 ekor. Agar dicapai 

pembuahan ovum secara maksimal, perkawinan biasanya 

dilakukan dengan dua kali perkawinan sehingga dihasilkan 

angka kebuntingan (konsepsi) yang tinggi. Semakin banyak 

ovum yang dibuahi, maka jumlah anak yang dilahirkan 

menjadi lebih banyak 

 

j. Frekuensi Beranak  

 Frekuensi beranak adalah jumlah kelinci beranak 

dalam waktu satu tahun. Berdasarkan fakta dari 5 peternak 

yang dikunjungi, data frekuensi beranak dapat dilihat pada 

Tabel 15. 

Tabel 15. Frekuensi beranak (kali dalam satu tahun) 

 
Berdasarkan Tabel 18 di atas menunjukkan bahwa dari 5 

peternak kelinci rakyat di Kota Batu, dalam satu tahun seekor 

kelinci betina dapat melahirkan sekitar 4,26 sampai 8,34 kali 

setiap tahun. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat 

Purnama (2000), yang menyatakan bahwa pada umumnya 

kelinci dapat melakukan 5-6 kali kelahiran dalam waktu 1 

tahun. Frekuensi beranak pada kelinci dipengaruhi oleh lama 

kebuntingan dan jarak dikawinkannya lagi kelinci betina 

setelah beranak. Semakin pendek waktu lama kebuntingan dan 

jarak kawin kelinci, maka semakin besar peluang banyaknya 

kelinci mengalami kelahiran dalam waktu satu tahun. Semakin 

lama waktu kebuntingan dan jarak kawin kelinci, maka 
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semakin kecil peluang banyaknya kelinci mengalami kelahiran 

dalam waktu satu tahun  Peternak memilih mempercepat 

waktu jarak kawin karena bertujuan untuk pembibitan 

sehingga kelinci dapat mengalami kelahiran sebanyak 

mungkin dalam satu tahun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penampilan reproduksi ternak kelinci potong di 

peternakan kelinci rakyat di Kota Batu sudah baik. Kelinci 

mulai dapat dikawinkan pertama kalinya pada umur 9,2 bulan, 

sedangkan kelinci betina pada umur 7,9 bulan. Siklus birahi 

pada kelinci rata-rata 11 hari. Lama bunting pada kelinci rata-

rata 29,83 hari. Seekor kelinci betina dapat menghasilkan anak 

sekitar 8,8 ekor per kelahiran. Umur sapih pada kelinci sekitar 

37,83 hari dan tergantung permintaan pembeli atau pedagang 

perantara. Kelinci dapat dikawinkan lagi 24,9 hari setelah 

beranak. Kelinci dapat beranak hingga 6,69 kali dalam satu 

tahun. Jenis kelinci potong di Kota Batu tidak 

dikembangbiakkan sebagai kelinci pedaging melainkan 

sebagai pembibitan untuk dijual atau dikembangkan 

anakannya. 

 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penampilan 

reproduksi dan produksi peternakan kelinci rakyat di Kota 

Batu dengan menambahkan catatan harian atau recording 

untuk memudahkan tata laksana pemeliharaan ternak kelinci.  
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Lampiran 1. Lembar Kuisioner 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN 

 

I. Identitas Peternak 

a. Nama    : 

b. Alamat    : 

c. Umur    : 

d. Lama Beternak   : 

e. Pekerjaan  : 

f. Pendidikan Terakhir  : 

 

II. Identitas Ternak 

a. Tujuan pemeliharaan 

1. Untuk tabungan dan mendapatkan 

anakan 

2. Pembibitan 

3. Penggemukan 

4. Lain-lain 

b. Status kepemilikan ternak 

1. Milik sendiri 

2. Gaduhan 

3. Lain-lain 

c. Jenis ternak 

No. Jenis Kelinci Jumlah 

Jantan Betina Indukan Anakan 

1      

2      

3      

4      

5      
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III.   Data Reproduksi 

a. Umur pertama dikawinkan  

b. Tanda-tanda berahi / pengenalan tanda-tanda 

berahi: 

c. Lama birahi 

d. Service per conception 

e. Frekuensi beranak 

f. Umur indukan afkir   

g. Umur sapih   

h. Litter size     

i. Sex ratio  

j. Jarak kawin   

k. Cara mengawinkan  

l. Lama produksi   

m. Pertambahan bobot badan 

n. Umur afkir / jual 

o. Bobot afkir 

 

IV.   Sistem Pemeliharaan 

a. Dikandangkan saja 

b. Dikandangkan dan dilepaskan 

c. Pakan yang diberikan  : 

 Asal pakan  : 

1. Diaritkan :  kg 

2. Diumbar :  jam 

 Komposisi pakan 

1. Konsentrat 

2. Hijauan 



42 

 

 Jenis Pakan 

1. Konsentrat 

2. Hijauan 

d. Frekuensi pemberian pakan :  /hari 

 

V. Sistem Perkandangan 

1. Bentuk kandang 

2. Ukuran kandang 

3. Keadaan kandang 

4. Jenis Bahan kandang 

5. Frekuensi pembersihan kandang 

6. Biaya pembuatan dan perawatan kandang 

 

VI.  Pengendalian Penyakit 

1. Penyakit yang menyerang 

2. Pengobatan 

3. Pencegahan 
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Lampiran 2. Identitas Peternak 

 

 

 

 

Peternak 1  

a. Nama   : Bapak Gito  

b. Alamat   : Jl. Cemara  

    Angin.Desa  

     Sidomulyo 

c. Umur   : 62 tahun 

d. Lama beternak  :16 tahun 

e. Pekerjaan  : Peternak  

     Kelinci 

f. Pendidikan Terakhir : SD 

g. Tujuan pemeliharaan : Pembibitan 

h. Status kepemilikan : Milik sendiri 

 

 

 

 

Peternak 2  

a. Nama   : Bapak Margiono 

b. Alamat   :Jl Sumber Brantas, 

     Jurang Kuali 

c. Umur   : 31 tahun 

d. Lama beternak  : 3 tahun 

e. Pekerjaan  : Petani 

f. Pendidikan Terakhir : SMA 

g. Tujuan pemeliharaan : Pembibitan 

h. Status kepemilikan : Milik sendiri 
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Peternak 3  

a. Nama   : Bapak Tabri  

b. Alamat   : Dusun Kliran 

     Desa Bulukerto 

     RT 01 RW 02 

c. Umur   : 46 tahun 

d. Lama beternak  : 12 tahun 

e. Pekerjaan  : Penjaga kantor desa 

f. Pendidikan Terakhir : SMP 

g. Tujuan pemeliharaan : Pembibitan 

h. Status kepemilikan : Milik sendiri 

 

 

Peternak 4  

a. Nama   : Bapak Hadi 

b. Alamat   : Dusun Cangar 

     Desa Bulukerto 

c. Umur   : 29 tahun 

d. Lama beternak  : 3 tahun 

e. Pekerjaan  : Penjaga toko       

     souvenir 

f. Pendidikan Terakhir : SMA 

g. Tujuan pemeliharaan : Pembibitan 

h. Status kepemilikan : Milik sendiri 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Peternak 5  

a. Nama   : Bapak Gatot 

b. Alamat   : Jl. Sumber Brantas  

     Dusun Tulungrejo  

     RT 5 RW 6 

c. Umur   : 41 tahun 

d. Lama beternak  : 22 tahun 

e. Pekerjaan  : Pedagang perantara 

     dan peternak 

 kelinci 

f. Pendidikan Terakhir : SMA 

g. Tujuan pemeliharaan : Pembibitan 

h. Status kepemilikan : Milik sendiri 
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Lampiran 3. Dokumentasi Kandang  

 
Gambar 5. Kandang Peternak 1 

                  (Pak Gito) 

Gambar 6. Kandang Peternak 2 

                  (Pak Margiono) 

  

 
Gambar 7. Kandang Peternak 3 

                  (Pak Tabri) 

 
Gambar 7. Kandang Peternak 3 

                  (Pak Hadi) 

 
Gambar 7. Kandang Peternak 3 

                  (Pak Gatot) 

 

 



50 

 

Lampiran 5. Cara Mengawinkan Kelinci 

 

Cara Mengawinkan Kelinci 

Peternak Cara mengawinkan 

1 Kelinci betina diambil dari kandangnya, lalu 

dimasukkan ke dalam kandang kelinci jantan, 

kemudian kelinci tersebut dibiarkan melakukan 

perkawinan selama 15 menit dengan selalu 

dimonitori oleh peternak. Perlakuan tersebut 

dilakukan 2 kali pada pagi dan sore hari. Setelah 

dikawinkan kelinci betina diambil, dan 

dikembalikan ke kandang asalnya. 

2 Kelinci betina diambil dari kandangnya, lalu 

dimasukkan ke dalam kandang kelinci jantan pada 

sore hari, kemudian kelinci tersebut dibiarkan 

melakukan perkawinan selama satu malam. 

Setelah dikawinkan, pada pagi hari kelinci betina 

diambil, dan dikembalikan ke kandang asalnya. 

3 Kelinci betina diambil dari kandangnya, lalu 

dimasukkan ke dalam kandang kelinci jantan, 

kemudian kelinci tersebut dibiarkan melakukan 

perkawinan hingga terlihat kelinci jantan sampai 

terjatuh sebagai tanda berhasilnya perkawinan. 

Perkawinan selalu dimonitori peternak. Setelah 

dikawinkan kelinci betina diambil, dan 

dikembalikan ke kandang asalnya. 

4 Kelinci betina diambil dari kandangnya, lalu 

dimasukkan ke dalam kandang kelinci jantan, 

kemudian kelinci tersebut dibiarkan selama 15 

menit atau paling lama 30 menit dengan selalu 

dimonitori oleh peternak. Setelah dikawinkan 

kelinci betina diambil, dan dikembalikan ke 

kandang asalnya. 

5 Kelinci betina diambil dari kandangnya, lalu 
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dimasukkan ke dalam kandang kelinci jantan, 

kemudian kelinci tersebut dibiarkan melakukan 

perkawinan hingga satu jam tanpa harus 

dimonitori oleh peternak. Setelah dikawinkan 

kelinci betina diambil, dan dikembalikan ke 

kandang asalnya. 
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