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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kelinci 

Klasifikasi kelinci menurut Lebas et al. (1986) adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom : Animal 

Phylum  : Chordata 

Sub phylum  : Vertebrata 

Ordo  : Logomorph 

Family   : Lepotidae 

Sub family  : Leporine 

Genus  : Oryctolagus 

Species  : Oryctolagus cuniculus 

Menurut McNitt (2002), kelinci New Zealand White 

merupakan kelinci untuk produksi daging komersial yang 

bangsanya berasal dari U.S.A. kelinci tersebut memiliki ciri 

yang dibutuhkan antara lain memiliki laju pertumbuhan yang 

cepat, kualitas karkas yang baik, keturunan yang banyak, dan 

sifat keindukan yang baik. Kelinci ini paling banyak 

digunakan sebagai hewan paramedis, karena sifat produksinya 

yang tinggi dan tidak dibutuhkan banyak biaya dalam 

pemeliharaan, memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap 

penyakit, siklus hidup yang pendek, dan mudah beradaptasi 

dengan lingkungan baru. New Zeland White merupakan kelinci 

albino, tidak mempunyai bulu yang mengandung pigmen. 

Bulunya putih mulus, padat, tebal, agak kasar dan mata merah 

(Petplanet.co.uk., 2004). New Zeland White dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

Pertumbuhan ternak kelinci sangat cepat dibandingkan 

dengan ternak yang lainnya pada umur 4-6 bulan, untuk 



8 
 

kelinci jenis besar bisa mencapai berat 2-4 kg dan mempunyai 

kemampuan untuk mengolah hijauan/limbah pertanian, 

khususnya limbah sayuran yang tersedia sepanjang tahun, 

untuk menjadi daging sehingga kelinci cocok dikembangkan 

untuk skala peternakan sambilan maupun intensif. Beberapa 

jenis kelinci penghasil daging yang mempunyai nilai ekonomis 

yang tinggi yaitu kelinci New Zealand White (berat 2-4 kg) 

jenis kelinci ini telah lama dipelihara di Indonesia, sehingga 

telah beradaptasi dengan lingkungan/iklim di Indonesia 

(Sumadia dan Rossuartini, 2003).  

 
Gambar 2. Kelinci New Zealand White 

(Sumber : http://3.imimg.com, 2015) 

 

2.2. Pakan 

Kelinci adalah ternak herbivora yang memerlukan serat 

kasar dalam jumlah banyak. Limbah pertanian atau sisa 

sayuran segar dapat dimanfaatkan sebagai pakan kelinci. 

Sedangkan pakan tambahan dapat berupa dedak, ampas tahu, 

dan pollard (Anonimus
A
, 2007). Dalam keadaan liar kelinci 

mengkonsumsi rumpur-rumputan dan berbagai tanaman liar 

serta semak. Kulit kayu dan batang pohon juga dikonsumsi 

apabila hijauan tersebut tidak mencukupi kebutuhan (Rahmat, 

2000). 

 

2.2.1. Waktu dan Pemberian Pakan 

http://3.imimg.com/
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Menurut Anonimus
A
 (2007) pagi pukul 08.00 WIB pakan 

dari ampas tahu yang sudah dicampur dengan bahan-bahan 

lainnya, siang pukul 13.00 WIB diberikan pakan dari 

hijauan/rumput-rumputan dengan kapasitas satu genggam, 

sedangkan sore pukul 17.00 WIB diberikan pakan yang sama 

dengan pagi hari. Pemberian pakan untuk kelinci dewasa 110-

125 g/ekor/hari. Kellinci bunting 200-250 g/ekor/hari dan 

kelinci yang sedang tumbuh (1,5-6 bulan) 80 g/ekor/hari. 

Konsentrat diberikan terlebih dahulu jam 07.00 WIB 

sementara hijauan diberikan jam 10.00 WIB secara ad-libitum. 

Hal ini dimaksudkan agar kelinci berkesempatan untuk 

menghabiskan konsentrat terlebih dahulu (Tarsono, 

Najamudin, Mustaring, Yulius, dan Supriono, 2009). Umur 1-

2 bulan, diberi pakan pelet sebanyak 100 g dengan frekuensi 

pemberian pagi, siang dan petang yaitu 25 g, 25 g dan 50 g 

(Arifianto, 2003).  

 

2.2.2. Kubis Bunga 

Pakan pokok kelinci adalah tumbuhan-tumbuhan dan 

paling banyak dikonsumsi yaitu jenis hijauan, biji-bijian, dan 

hay (NRC, 1977) dalam Sudjatinah dan Wibowo, 2003). 

Ternak kelinci merupakan hewan monogastrik yang 

memerlukan pakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat guna 

menunjang pertumbuhan yang optimal (Abun dkk., 2008).  

Menurut klasifikasi dalam tata nama (sistem tumbuhan) 

tanaman kubis bunga termasuk kedalam :  

Divisi   : Spermatophyta. 

Sub divisi  : Angiospermae. 

Kelas   : Dicotyledoneae. 

Ordo   : Rhoeadales.  

Famili   : Crucifera. 
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Genus   : Brassica. 

Spesies   : Brassica oleraceae var. botrytis.  

 

Kubis bunga merupakan salah satu anggota dari keluarga 

tanaman kubis-kubisan (Cruciferae). Bagian yang dikonsumsi 

dari sayuran ini adalah massa bunganya atau disebut dengan 

“Curd”. Massa bunga kubis bunga umumnya berwarna putih 

bersih atau putih kekuning-kuningan (Anonimus
B
, 2009). 

Kubis bunga dapat dilihat pada Gambar 3. Daun kubis bunga 

(kembang kol) memiliki kandungan sebagai berikut BK 54,92; 

Abu 6,21; PK 15,14; SK 10,4; dan Lk 1,92 % (Saenab dan 

Nurhayu, 2013).  

 
Gambar 3. Kubis Bunga 

(Sumber : https://wongtaniku.files.wordpress.com, 2015) 

 

2.2.3. Konsentrat  

Pakan konsentrat adalah campuran bahan pakan yang 

mengandung nilai gizi yang tinggi yang perlu dicampur 

dengan bahan pakan lain dengan persentase tertentu untuk 

mendapatkan pakan yang seimbang dan dapat memenuhi 

kebutuhan pakan ternak (BSI, 2009). Pabrik menghasilkan 

pakan konsentrat, berbentuk partikel kecil mash, pelet, 

crumble. (Kartasudjana, 2001).  

 

https://wongtaniku.files.wordpress.com/
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a. Pelet    b. Crumble      c. Mash    d. Pasta 

Gambar 4. Bentuk pakan konsentrat 

Pelet merupakan pakan halus yang secara mekanik 

dibentuk cetakan berbutir, kering dan keras. Kelebihan lebih 

disukai, semua bagian dari pakan termakan tanpa pilih-pilih 

dan lebih mudah dicerna. Kekurangannya biaya prosesing 

lebih banyak, beberapa vitamin berkurang dalam prosessing 

(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). Ditambah oleh pendapat 

Mcnitt et al., (2013) Pelet harus 6 mm atau kurang panjang 

dari itu dan 5 mm atau kurang dari diameter tersebut. Ukuran 

pelet yang di gunakan yaitu panjang 1 cm dan diameter 0,5 

cm.  

Pemberian pakan bentuk pelet dapat meningkatkan 

performa dan konversi pakan ternak bila dibandingkan dengan 

pakan bentuk mash (Behnke, 2001). Keuntungan pemberian 

pelet lebih komplit kandungan gizinya dan terukur sesuai 

kebutuhan optimal ternak. Keuntungan lainnya adalah lebih 

palatable, tidak mudah tercecer dan mudah dalam pemberian 

serta penyimpanannya (Arifianto, dkk. 2003). Proses 

pembuatan pelet dicapai melalui proses mekanis dengan 

kelembaban sekitar 17 sampai 18 % dan suhu mencapai 82
0
C 

(Timmons et al., 2008). Konsentrat bentuk pelet dapat dilihat 

pada Gambar 4. 
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Mash keadaan fisik halus seperti serbuk. Konsumsi pakan 

lebih seragam, bagian penting umumnya bentuk serbuk akan 

ikut termakan. Kekurangannya biaya bertambah untuk 

menghaluskan pakan, pakan mudah menggumpal (Achmanu 

dan Muharlien, 2011). Bentuk mash dapat dilihat pada 

Gambar4. 

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). Bentuk crumble dapat dilihat pada Gambar 4.  

 Cara pemberian pakan secara pasta yaitu pakan yang 

berupa konsentrat dicampur dengan air. Keadaan atau bentuk 

pakan setelah dicampur dengan air adalah pakan tersebut tidak 

sampai mengeluarkan air bila diperas. Ada sedikit catatan 

kalau kita menggunakan pakan pasta yaitu frekuensi 

pemberian pakan haruslah ditingkatkan. Pakan bentuk pasta 

gampang mengundang bibit penyakit terutama jamur, 

pemberian nya harus sedikit-sedikit tapi langsung habis 

(Anonimus
C
, 2012).  Konsentrat dalam bentuk pasta dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

2.3. Konsumsi Pakan 

 Pemberian pakan pada malam hari mengakibatkan 

konsumsi pakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pemberian pakan pada siang hari  (Sudjatinah dan Wibowo, 

2003). Konsumsi pakan adalah jumlah bahan kering pakan 

yang dikonsumsi ternak setiap hari dan diperoleh dengan 

menghitung selisih antara jumlah pemberian dan sisa pakan 
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(Nugroho, dkk. 2012). Tingkat palatabilitas yang berbeda pada 

setiap bahan pakan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan (Utami, dkk. 2014).  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi 

pakan pada ternak kelinci adalah energi, temperatur 

lingkungan, kesehatan, bentuk pakan, bobot badan, kecepatan 

pertumbuhan dan yang paling utama adalah energi (NRC, 

1977 dalam Abun, 2008). Konsumsi pakan akan meningkat 

bila kandungan energi pakan rendah dan suhu lingkungan 

rendah (Abun, 2008). Menurut Purbowati et al. (2007) 

pemberian pakan bentuk pelet, selain dapat mengontrol 

konsumsi pakan konsentrat dan pakan kasar sesuai dengan 

proporsi yang diberikan, juga untuk memperbaiki palatabilitas 

pakan. 

 

2.4. Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan berat badan harian diperoleh dengan 

menghitung selisih bobot badan awal dan akhir dibagi dengan 

jarak (hari) antara penimbangan awal dan penimbangan akhir 

(Nugroho, dkk. 2012). Faktor genetik juga mempengaruhi 

pertumbuhan, konsumsi dan karkas (Piles, 2004). Menurut 

Khaniga et al, (2008) sifat pada kelinci dipengaruhi oleh 

genetik bawaan kelinci. Pertambahan bobot badan harian 

merupakan salah satu mengevaluasi kualitas bahan pakan 

ternak (Anonimus
D
, 2010). Pertumbuhan kelinci yang diberi 

konsentrat dalam bentuk pelet lebih baik dari pada yang 

diberikan pakan mash (Nugroho, dkk. 2012). Fomunyam dan 

Ndoping, (2000) yang menyatakan bahwa PBBH kelinci yang 

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

daripada yang diberi pakan mash. Menurut Jiao, Maltecca, 

Gray, dan Cassady,  (2014) ada korelasi positif antara 
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pertumbuhan dan konsumsi pakan  sama dengan  korelasi 

positif antara rata-rata pertambahan bobot badan harian dan 

konversi pakan. Konsumsi pakan secara umum menunjukkan 

konsumsi bahan kering yaitu berat bahan pakan yang 

terkonsumsi dikurangi kandungan kadar air. 

 

2.5. Konversi Pakan  

 Konversi pakan digunakan  untuk mengetahui efisiensi 

pakan (Maertens, 2009). Konversi pakan didapat dengan cara 

menghitung konsumsi pakan dibagi dengan pertambahan berat 

bobot harian (Nugroho, dkk. 2012). Konversi pakan 

merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai tingkat 

efisiensi penggunaan pakan. Jika 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). 

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

rendah menunjukkan bahwa efisiensi pakan semakin 

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). Fomunyam dan Ndoping, (2000) yang menyatakan 

bahwa konversi pakan konsentrat dalam bentuk pelet lebih 

rendah dari pada pakan mash. 


