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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh bentuk pakan konsentrat terhadap performa 

produksi kelinci dapat dilihat pada Tabel 6. berikut. 

Tabel 6. Pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan dan konversi pakan  

kelinci. 

Perlakuan 
 Variabel  

Konsumsi 

(g 

BK/ekor/hari) 

Pertambahan 

bobot badan 

(g/ekor/hari) 

Konversi 

pakan 

P1 109,86±1,76
a 

20,05±3,41
a 

5,60±0,95
 

P2 118,81±4,33
b 

21,26±4,91
a
 5,85±1,57

 

P3 120,61±1,68
b 

25,30±2,79
b 

4,81±0,57
 

P4 125,00±3,49
c 

27,73±8,64
b 

4,80±1,32
 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

          menunjukan perbedaan yang sangat nyata       

          (P<0,01).  

4.1. Konsumsi Pakan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan memberi 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan, 

tetapi kelompok memberi pengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap konsumsi pakan. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

bentuk pakan, aroma. Hal ini sesuai dengan NRC, (1977) 

dalam Abun, (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

konsumsi pakan pada ternak kelinci adalah energi, temperatur 

lingkungan, kesehatan, bentuk pakan, bobot badan, dan 

kecepatan pertumbuhan. Semakin dewasa ternak maka 

kebutuhan pakan semakin meningkat, begitu pula ternak 

tersebut dalam keadaan bunting. Konsumsi pakan juga akan 
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menurun bila ternak mengalami gangguan kesehatan, seperti 

diare dan kembung. Ternak kelinci sangat sensitif dengan 

pemberin pakan yang berbeda-beda yang dilakukan terlalu 

cepat, untuk itu dalam mengganti pakan ternak kelinci harus 

bertahap, sedikit demi sedikit supaya ternak beradaptasi 

dengan pakan yang baru. Pengaruh perlakuan terhadap 

konsumsi pakan bahan kering dapat dilihat pada Tabel 6. 

Rataan konsumsi pakan bahan kering pasta lebih tinggi 

dibanding dengan bentuk pakan lain. Rataan konsumsi bahan 

kering dari tertinggi sampai terendah berurutan yaitu pasta, 

mash, crumble dan pelet adalah 125; 120,61; 118,81; dan 

109,86 g/ekor/hari. Pakan yang dikonsumsi sesuai dengan 

kebutuhan BK kelinci per hari yaitu 112-173 g BK/ekor/hari 

(NRC. 1997). Pasta banyak dikonsumsi karena memiliki 

aroma yang kuat, dengan tambahan air ke dalam pakan maka 

ternak mudah dalam mengkonsumsinya. Rendahnya konsumsi 

pelet dibandingkan dengan pasta ketika uji kinerja produksi 

dimungkinkan pakan pasta sangat mudah dimakan dan ditelan 

oleh kelinci sehingga pakan yang dikonsumsi kelinci tinggi, 

sedangkan pakan bentuk pelet memiliki tingkat kekerasan 

tinggi, sehingga ternak kelinci harus mengunyah lebih lama. 

Ukuran pelet juga mempengaruhi, pelet yang digunakan 

panjang 1 cm dan diameter 5 mm. Menurut Mcnitt, et al. 

(2013) pelet harus panjang 6 mm atau kurang dan diameternya 

5 mm atau kurang. Menurut Formunyam dan Ndoping, (2000) 

konsumsi pakan kelinci ukuran pendek lebih tinggi 

dibandingkan konsumsi pakan yang diberikan pakan pelet 

ukuran panjang.  

Proses konsumsi dimulai dari mulut, ternak akan 

mengunyah dan mengeluarkan saliva untuk memudahkan 

pakan masuk ke dalam esofagus, lalu pakan akan masuk 
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kedalam lambung yang sebagai tempat penampungan 

sementara, kemudian dalam usus halus yang terjadi proses 

penyerapan pakan, protein, karbohidrat dan lemak, serat kasar 

akan diproses di sekum, yang setiap beberapa jam akan 

dikembalikan ke usus besar yang diteruskan ke anus, untuk 

dikeliarkan. Pakan dalam bentuk pelet memiliki permukaan 

sedikit luas, sehingga butuh waktu lama berada dalam usus 

untuk dicerna, yang terlebih dahulu harus dipecah menjadi 

partikel yang lebih kecil, sehingga pelet akan lebih lama 

berada dalam usus yang akan meningkatkan kecernaan bahan 

pakan. Hal ini sesuai dengan Martin, et al. (2012) pelleting 

meningkatkan kecernaan protein, karbohidrat dan nilai energi 

metabolisme. Pakan pasta yang merupakan pakan mash yang 

dicampur dengan air, pakan mash sudah memiliki permukaan 

sangat luas, sehingga kelinci mudah dalam mengkonsumsi 

pakan. Partikel mash yang memiliki permukaan sangat luas 

dibandingkan dengan pelet, pasta memiliki tingkat kecernaan 

tinggi dalam usus, tetapi hanya sebentar pada saluran 

pencernaan. Hasil tersebut tidak sependapat dengan Behnke, 

(2001) dan Nugroho, dkk. (2012) pemberian pakan bentuk 

pelet dapat meningkatkan performa dan konversi pakan ternak 

bila dibandingkan dengan pakan bentuk mash. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi pakan. 

Piles, (2004) menyatakan faktor genetik juga mempengaruhi 

pertumbuhan, konsumsi dan karkas. Konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh protein dalam pakan dan rata-rata 

pertumbuhan. Purbowati, et al. (2007) menyatakan pemberian 

pakan bentuk pelet, selain dapat mengontrol konsumsi pakan 

konsentrat juga untuk memperbaiki palatabilitas pakan. Selain 

faktor diatas ada faktor lain yang mempengaruhi konsumsi 

pakan yaitu waktu pemberiannya tergantung ternak yang 
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dipelihara banyak beraktifitas pada malam hari atau siang hari. 

Sudjatinah dan Wibowo, (2003) menyatakan pemberian pakan 

pada malam hari mengakibatkan konsumsi pakan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pemberian pakan pada siang hari. 

Hasil uji jarak berganda Duncan dapat dilihat pada 

Lampiran  6.  bahwa pemberian pakan dalam bentuk P1 

memberi perbedaan yang sangat nyata jika dibandingkan 

dengan bentuk pakan P2, pemberian pakan dalam bentuk P2 

tidak memberi perbedaan nyata jika dibandingkan dengan P3, 

pemberian pakan bentuk P3 memberi perbedaan sangat nyata 

jika dibandingkan dengan P4, pemberian pakan dalam bentuk 

P4 memberi perbedaan sangat nyata jika dibandingkan dengan 

bentuk pakan P1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian 

bentuk pakan pada kelinci memberikan perbedaan di antara 

perlakuan kecuali pakan bentuk P2 dengan P3.  

Konsumsi hijauan dari tertinggi sampai terendah 

berurutan yaitu P3, P2, P1, dan P4 adalah 26,81; 25,99; 25,35; 

dan 24,96 g BK/ekor/hari. Konsumsi konsentrat dari tertinggi 

sampai terendah berurutan yaitu P4, P3, P2, dan P1 adalah 

100,03; 93,79; 92,82; dan 84,51 g BK/ekor/hari. Konsumsi 

hijauan P3 paling tinggi dari pada 3 perlakuan yang lain, 

sedangkan konsumsi hijauan paling rendah terdapat pada P4. 

Konsumsi pakan konsentrat P4 paling tinggi dari perlakuan 

lainnya, sedangkan konsumsi paling rendah P1. Konsumsi 

hijauan P3 paling tinggi, tetapi konsumsi konsentrat juga 

tinggi, tetapi masih lebih tinggi P4. Konsumsi hijauan P4 

sangat rendah dikarenakan konsumsi konsentrat P4 yang 

tinggi, sehingga mengurangi konsumsi hijauan. Masing-

masing konsumsi hijauan dan konsentrat dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 
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4.2. Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh konsumsi 

pakan. Selain konsumsi pakan, faktor keturunan, jenis kelinci 

dan lingkungan juga mempengaruhi PBB kelinci. Hal itu 

sependapat dengan Piles, (2004) Bahwa faktor genetik juga 

mempengaruhi pertumbuhan, konsumsi pakan dan karkas. 

Menurut Khaniga, et al. (2008) sifat pada kelinci dipengaruhi 

oleh genetik bawaan kelinci. Semakin banyak konsumsi pakan 

akan menyebabkan pertambahan bobot badan yang cepat 

begitu pun sebaliknya. PBB dapat diketahui dengan cara 

menghitung selisih bobot badan awal dan akhir dibagi dengan 

jarak (hari) antara penimbangan awal dan penimbangan akhir 

(Nugroho, dkk. 2012). Pertambahan bobot badan kelinci hasil 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 6.   

Hasil penelitian di ketahui bahwa PBB kelompok 

berpengaruh nyata (P<0,05) dan perlakuan juga berpengaruh 

nyata (P<0,05). Pertambahan bobot badan kelinci yang diberi 

pasta lebih tinggi dari pada bentuk lainnya. Tabel 6. PBB 

berturut-turut dari tinggi ke rendah yaitu pasta, mash, crumble, 

dan pelet. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Fomunyam 

dan Ndoping, (2000) menyatakan bahwa PBBH kelinci yang 

diberi pakan dalam bentuk pelet jauh lebih tinggi (P<0,01) 

daripada yang diberi pakan mash. Menurut Nugroho, dkk. 

(2012) pertumbuhan kelinci yang diberi konsentrat dalam 

bentuk pelet lebih baik daripada yang diberikan pakan mash. 

Pertambahan bobot badan harian yang tinggi pada pasta 

ini sangat berkaitan dengan konsumsi pakan pasta yang tinggi. 

Konsumsi pakan tinggi akan menyebabkan nutrisi yang 

dikonsumsi juga banyak. Partikel-partikel pakan pasta yang 

sebelumnya merupakan mash yang memiliki ukuran kecil dan 

memiliki permukaan yang sangat luas dibanding pelet, maka 
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mash nutrisinya akan mudah diserap oleh tubuh ternak, 

sehingga pakan akan semakin cepat diserap oleh tubuh ternak, 

sehingga akan mempercepat pertambahan bobot badan ternak 

tersebut. Hal ini berbeda dengan pendapat Nugroho, dkk. 

(2012) pakan dalam bentuk pelet akan lebih lama berada 

dalam saluran pencernaan dibanding dengan pakan bentuk 

mash, karena pakan dalam bentuk pelet harus memecah 

partikel lebih kecil untuk diserat dalam tubuh, sedangkan mash 

karena sudah berpartikel kecil maka akan cepat melewati usus.  

Pertambahan bobot badan dari minggu ke minggu tidak 

mengalami peningkatan yang signifikan tetapi cenderung 

menurun pada minggu ke 2 dan minggu ke 3 selanjutnya 

mengalami peningkatan pada minggu ke 4. Rata–rata 

pertambahan bobot badan kelinci pada penelitian berurutan 

P4, P3, P2, dan P1 adalah 27,73; 25,3; 21,26; dan 20,05 

g/ekor/hari. PBB harian ini berbeda dengan Nugroho, dkk. 

(2012) pelet menghasilkan PBB 17,40 g/hari sedangkan mash  

10,22 g/hari. Bobot badan akhir dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Bobot badan akhir dari penelitian ini yaitu terendah 1350 g, 

dan tertinggi 2019 g, bahwa bobot badan akhir sampai usia ±3 

bulan rata-rata dapat mencapai 1679,62 g/ekor. Tempat 

penelitian berada pada dataran rendah (660 m dpl). Menurut 

Khusnia, (2001) kelinci yang dipelihara didataran rendah (300 

m dpl) umur 100-140 hari adalah 2,15±0,21 kg untuk jantan. 

Pertambahan bobot badan harian kelinci dapat dilihat pada 

Tabel 6.  

Hasil analisis uji jarak berganda Duncan dapat dilihat di 

Lampiran 7. Pengelompokan K3 memberikan perbedaan yang 

sangat nyata dibanding K4, K4 memberikan perbedaan sangat 

nyata terhadap K2, K2 memberikan perbedaan sangat nyata 

pada K1, K1 memberikan perbedaan sangat nyata terhadap 
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K4. Sedangkan P1 memberikan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap P2, P2 memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap P3, P3 memberikan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap P4, P4 memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap P1. Kesimpulannya antar kelompok bobot badan K3 

dengan K4 memberi perbedaan yang sangat nyata. Perlakuan 

P2 memberi perbedaan sangat nyata terhadap P3, begitu juga 

P4 terhadap P1. 

 

4.3. Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan cara untuk mengetahui 

apakah penggunaan pakan efisien dalam meningkatkan 

pertambahan bobot badan ternak. Hal tersebut sesuai dengan 

Maertens, (2009) konversi pakan digunakan untuk mengetahui 

efisiensi pakan. Nilai konversi pakan yang ditunjukkan tinggi, 

maka efisiensi penggunaan pakan yang ditunjukkan rendah, 

maka efisiensi penggunaan pakan tinggi atau baik (Lestari, 

Cholis dan Setyowati, 2013). Cara mengukur konversi pakan 

yaitu konsumsi pakan dibagi dengan pertambahan bobot badan 

harian (Nugroho, dkk. 2012). Rata-rata konversi pakan hasil 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil konversi pakan 

kelompok memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap konversi pakan, sedangkan perlakuan tidak 

memberikan pengaruh. Rataan konversi pakan berurutan dari 

terendah sampai tertinggi yaitu P4, P3, P1, dan P2 adalah 4,8; 

4,81; 5,6; dan 5,85. Nilai konversi pakan yang terlalu tinggi 

mungkin karena konsumsi yang terlalu tinggi sedangkan PBB 

nya rendah, karena penyerapan pakan kurang maksimal. 

Utami, dkk. (2014) menyatakan nilai konversi pakan semakin 

rendah menunjukkan bahwa efisiensi pakan semakin 
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meningkat. Semakin kecil nilai konversi pakan yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan per gram bobot badan. 

Konversi pakan yang tinggi juga dapat disebabkan karena 

nutrisi yang kurang seimbang dalam pakan (Aboh et al. 2003). 

Tabel 6. Menunjukkan bahwa konversi pakan pelet 

dengan pasta sangat berbeda jauh, konversi pelet lebih tinggi 

dibandingkan dengan mash dan pasta. Hal tersebut 

membuktikan bahwa pakan dalam bentuk pasta lebih baik 

dibandingkan dengan pakan dalam bentuk lain dalam 

penelitian ini. Hal tersebut tidak sama dengan pendapat 

Fomunyam dan Ndoping (2000) yang menyatakan bahwa 

konversi pakan konsentrat dalam bentuk pelet lebih rendah 

daripada pakan mash. Menurut Nugroho, dkk. (2012) konversi 

pakan pelet mencapai 3,3 sedangkan mash 3,8. Hasil 

penelitian ini dapat diketahui PBB dan konversi pakan tidak 

memberikan dampak baik dari penelitian sebelumnya hal ini 

mungkin karena lingkungan, kepadatan kandang, suhu, dan 

genetik. 

Hasil uji jarak berganda Duncan dapat dilihat pada 

Lampiran 8. bahwa K1 memberikan perbedaan yang tidak 

nyata terhadap K2, K2 memberikan perbedaan yang tidak 

nyata terhadap K4, K4 memberikan perbedaan yang sangat 

nyata terhadap K3, K3 memberikan perbedaan yang sangat 

nyata terhadap K1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara K4 

dengan K3 dan K3 dengan K1 memberi perbedaan sangat 

nyata. 

 


