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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

      Kelinci merupakan komoditas peternakan yang cukup 

potensial untuk di kembangbiakkan, kelinci memiliki harga 

relatif terjangkau, tidak memerlukan banyak ruang, mudah 

dalam pemeliharaan dan menghasilkan anak 6-8 ekor per 

kelahiran. Kelinci jenis New  Zealand White merupakan 

kelinci penghasil daging dengan pertambahan bobot badan 

yang cepat dibanding dengan kelinci jenis lain. 

Manajemen pakan juga harus dipertimbangkan dalam 

pemeliharaan kelinci karena pakan menyumbang 60-70% dari 

biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi dapat diatasi 

dengan pemilihan pakan yang sesuai, namun sebaiknya tidak 

bersaing dengan kepentingan manusia atau ternak industri 

intensif ( Utami, Ratih, dan Sudiyono, 2014). 

Pakan merupakan kebutuhan utama kelinci dalam 

menunjang pertumbuhan. Pakan kelinci yang biasa peternak 

tradisional berikan berupa hijauan seperti rumput dan sayuran. 

Hijauan merupakan bahan pakan yang mengandung serat kasar 

tinggi dan mengandung kadar air yang tinggi sehingga dalam 

memberikan harus dilayukan terlebih dahulu (Arifianto, 

Wahyudi dan Imbang, 2003). Hijauan yang biasa diberikan 

yaitu wortel, kubis, dll. Selain hijauan kelinci membutuhkan 

konsentrat dengan komposisi komplit untuk memaksimalkan 

pertumbuhan dan produksi. Menurut Arifianto dkk. (2003) 

konsentrat merupakan pakan yang digunakan untuk 

mencukupi kekurangan zat-zat utama dalam ransum seperti 

protein, karbohidrat, dan lemak. Konsentrat dapat dijadikan 
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beberapa bentuk seperti pelet, tepung, butiran bahkan dapat 

hanya dicampur dengan air. 

Pelet khusus untuk kelinci sangat penting, karena kualitas 

yang lebih homogen dan tetap sehingga peternak bisa 

menyimpan pakan untuk jangka waktu lama (Nugroho, Subur, 

dan Panjono. 2012). Bentuk pakan kering selain pelet juga 

terdapat mash. Mash adalah pakan campuran yang disusun 

dari berbagai macam bahan pakan tetapi tidak dibentuk 

menjadi pelet (Nugroho, dkk. 2012). Pembuatan bentuk 

crumble, pelet didinginkan dengan cara meletakkan pelet pada 

alas secara menyebar rata dan diangin-anginkan, sehingga 

pelet dingin kemudian dimasukan ke alat Attrition Mill untuk 

mendapatkan produk crumble (Rernani, Herawati dan 

Khusniati, 2011). Konsentrat dengan air juga biasa peternak 

berikan pada kelinci, sehingga menjadi pakan basah. Pakan 

basah biasa menggunakan konsentrat bentuk tepung yang 

kemudian ditambah dengan air kemudian diaduk hingga rata. 

Bentuk konsentrat akan berpengaruh terhadap konsumsi 

pakan, sehingga akan mempengaruhi pertambahan bobot 

badan dan konversi pakan. Salah satu alternatif untuk 

meningkatkan jumlah konsumsi pakan pada ternak kelinci 

yaitu dengan memberikan bentuk konsentrat yang disukai 

kelinci sehingga akan meningkatkan konsumsi. Berdasarkan 

uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang pengaruh 

bentuk konsentrat terhadap konsumsi, pertambahan bobot 

badan dan konversi pakan pada kelinci peranakan New 

Zealand White. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana 

pengaruh bentuk pakan konsentrat terhadap konsumsi, 

pertambahan bobot badan dan konversi pakan pada kelinci 

peranakan New Zealand White”. 

  

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 

konsentrat yang disukai kelinci, sehingga dapat meningkatkan 

konsumsi pakan. 

 

1.4. Kegunaan 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah acuan 

dalam pemberian bentuk konsentrat. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk penelitian 

mendatang. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Pakan kelinci yang memiliki kandungan nutrisi yang baik 

dan bentuk pakan yang sesuai dengan kesukaan kelinci maka 

kelinci akan meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan 

kelinci. Pakan kelinci dipasaran memiliki berbagai bentuk dan 

komposisi yang berbeda-beda. Peternak harus teliti dalam 

pemberian pakan, karena kelinci merupakan ternak yang 

mudah sekali terkena penyakit seperti diare, kembung dan 

kudis. Permasalah terbesar peternak saat ini adalah diare. 

Pemberian obat yang terlambat saat terjadi diare maka akan 

menyebabkan kematian pada kelinci. Selain obat yang bisa 

membantu menanggulangi diare, tetapi faktor utama diare 

terdapat pada pakan kelinci tersebut, seperti kurangnya serat 

pada kelinci, terlalu banyak kandungan air dalam hijauan dan 
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terdapatnya bakteri dalam hijauan yang belum dibersihkan. 

Maka dari itu pakan juga harus diperhatikan dalam sebelum 

pemberian dan jumlah pemberian.     

Pakan pokok kelinci adalah tumbuhan-tumbuhan dan 

yang palaing banyak dikonsumsi adalah jenis hijauan, biji-

bijian dan hay (NRC, 1977) dalam Sudjatinah dan Wibowo, 

2003). Hijauan yang diberikan pada ternak kelinci berupa 

rumput didapat dari sawah dan lapang sedangkan dari pasar 

sisa-sisa sayuran, seperti daun kubis bunga, daun brokoli dll. 

Sayuran yang digunakan saat penelitian berupa daun kubis 

bunga yang banyak terdapat dipasar sayur Batu. Kandungan 

nutrisi hasil analisis proksimat sayuran daun kubis bunga 

(kembang kol) sebagai berikut BK 12,75; Abu 10,89; Pk 

16,57; Sk 23,83; dan Lk 5,45 %.   

Ternak kelinci merupakan hewan monogastrik yang 

memerlukan pakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat guna 

menunjang pertumbuhan yang optimal (Abun, Denny, Deny., 

2008). Konsentrat adalah bahan pakan tambahan diberikan 

untuk melengkapi kekurangan nutrisi yang terdapat dalam 

hijauan supaya penampilan produksi lebih baik (Williamsom 

dan Payne, 1993). Konsentrat yang digunakan adalah 

konsentrat komersil merk “guyofeed” hasil analisis proksimat 

sebagai berikut Bk 90,91; Abu 13,16; Pk 25,91; Sk 11,28; dan 

Lk 5,54 %. Berbagai macam bentuk konsentrat seperti pelet, 

crumble, mash, dan pasta masing-masing pakan memiliki 

kelebihan dan kekurangan.  

Pelet merupakan pakan halus yang secara mekanik 

dibentuk cetakan berbutir, kering dan keras. Kelebihan dari 

pakan ini adalah lebih disukai, semua pakan termakan tanpa 

pilih-pilih dan lebih mudah dicerna. Kekurangannya biaya 

pengolahan lebih banyak, beberapa vitamin berkurang dalam 
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pengolahan (Achmanu dan Muharlien, 2011). Ukuran pelet 

yang baik untuk kelinci adalah panjang  0,635 cm atau lebih 

kecil dan diameter 0,476 cm atau lebih kecil (Cheeke et al., 

1982 dalam Sudjatinah dan Wibowo, 2003).  

Mash keadaan fisik halus seperti serbuk. Konsumsi 

ransum lebih seragam, bagian penting umumnya bentuk 

serbuk akan ikut termakan. Kekurangannya biaya bertambah 

untuk menghaluskan pakan, pakan mudah menggumpal 

(Achmanu dan Muharlien, 2011). Crumble keadaan fisik 

pakan masih tampak bentuk butiran dari bahan pakan yang 

menyusunnya. Pakan pelet kalau disimpan dapat pecah 

menjadi bentuk crumble. Kelebihannya menghemat biaya 

pengolahan, kualitas pakan mudah diamati, kekurangannya 

pakan butiran akan termakan sehingga menyisakan bagian 

halus (Achmanu dan Muharlien, 2011). 

Pakan pasta (basah) yang biasanya pakan berbentuk 

tepung ditambah dengan air dengan tujuan untuk memberi 

kemudahan ternak dalam mengkonsumsi pakan tersebut. 

Pakan bentuk pasta memiliki kelebihan mudah untuk dimakan. 

Menurut Anonimus
C
, (2012) pakan bentuk basah gampang 

mengundang bibit penyakit terutama jamur. Pemberian nya 

harus sedikit-sedikit tapi langsung habis. 

Kinerja produksi meliputi konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan dan konversi pakan, ternak dengan kesukaan 

terhadap pakan yang diberikan akan meningkatkan konsumsi 

pakan, dan akan memaksimalkan pertumbuhan kelinci 

sehingga akan berpengaruh terhadap konversi pakan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui bentuk 

pakan yang paling disukai kelinci. Diagram alir kerangka pikir 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir penelitian. 

1.6. Hipotesis 

Bentuk pakan konsentrat berpengaruh positif terhadap 

jumlah konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan 

konversi pakan kelinci New Zealand White.  

Kelinci New Zealand White lepas sapih 

Crumble  Pelet Mash  

Bentuk pakan 

Pasta  

Konsentrat 30% : Hijauan 70%  

Konsentrat 30% 

Hijauan Daun 

Kubis Bunga  

Konsentrat Komersil 

“Guyofeed” 

Konsumsi  Pertambahan bobot badan Konversi pakan  


