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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu sumber protein hewani yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dimana ketersediannya 

masih sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan. Saat 

ini masyarakat Indonesia lebih mengutamakan mengkonsumsi 

daging sapi dan daging ayam sebagai sumber protein hewani. 

Seiring dengan peningkatan permintaan daging di pasar tetapi 

ketersediaanya masih sangat terbatas maka masyarakat dapat 

memilih alternatif dengan mengkonsumsi daging kelinci. Oleh 

karena itu perlu adanya upaya peningkatan populasi ternak 

kelinci untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. 

Menurut Sarwono (2008) kelinci merupakan ternak yang 

potensial dilihat dari aspek produksi dan reproduksi. Aspek 

produksi ditunjukan dengan pertumbuhan kelinci yang sangat 

cepat, sedangkan aspek reproduksi yaitu kelinci menghasilkan 

6 – 8 ekor anak setiap kelahiran.  

Kelinci pedaging jenis New Zealand White merupakan 

salah satu kelinci unggul dikarenakan pertambahan berat badan 

yang cukup cepat dibanding dengan kelinci jenis lain dengan 

proporsi pemberian pakan yang baik. Faktor pakan baik kualitas 

maupun kuantitasnya yang memenuhi kebutuhan nutrient tentu 

sangat menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan. Untuk 

menjamin agar kelinci dapat bereproduksi dengan baik maka 

dibutuhkan pakan dalam jumlah yang cukup serta berkualitas, 

yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, 

vitamin, dan air. 
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Pada peternakan kelinci yang intensif, pakan pakan yang 

diberikan  sekitar 60 - 80 % hijauan dan sisanya adalah 

konsentrat (Sarwono, 2008). Hijauan merupakan sumber serat 

bagi ternak kelinci tetapi nutrient yang terkandung dalam 

hijauan masih kurang untuk mencukupi kebutuhan nutrient 

kelinci. Pakan yang mengandung serat kasar dapat dicerna 

kelinci walaupun tidak sebaik ternak ruminansia, yaitu dengan 

cara mefermentasinya di coecum. Untuk itu perlu ditambahkan 

konsentrat sebagai pakan pelengkap yang mengandung energy 

dan protein yang tinggi yang sangat diperlukan oleh ternak. 

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). 

Konsumsi pakan untuk ternak kelinci harus dihitung 

berdasarkan pedoman gizi yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

data spesifik tentang kebutuhan konsumsi pakan ternak kelinci 

maka serangkaian penelitian perlu dilakukan. Bagian yang 

penting dalam faktor pakan tersebut adalah kualitas dan 

efektifitas dalam pemberian pakan. Pakan kering dapat 

diberikan dalam bentuk pellet atau mash (Sidiq,dkk 2012). 

Pellet khusus untuk kelinci sangat penting, karena kualitas yang 

lebih homogen dan tetap sehingga peternak bisa menyimpan 

pakan untuk jangka waktu lama dikarenakan kadar air dari 

konsentrat rendah. 

Menurut Arifianto dkk. (2003) konsentrat merupakan 

pakan yang digunakan untuk mencukupi kekurangan zat-zat 

utama dalam pakan seperti protein, karbohidrat, dan lemak. 

Konsentrat dapat dijadikan beberapa bentuk seperti pellet, 
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crumble, mash bahkan dapat dicampur dengan air. Kualitas 

suatu pakan bagi seekor ternak dipengaruhi oleh kandungan zat 

pakan, jumlah yang dikonsumsi dan daya cerna pakan tersebut 

dalam alat pencernaan. Kita semua tentunya paham bahwa 

setelah pakan dikonsumsi oleh ternak dan masuk kedalam 

saluran alat pencernaan akan mengalami proses pencernaan. Zat 

– zat makanan yang terdapat dalam pakan akan dicerna menjadi 

zat makanan yang lebih sederhana, karbohidrat dicerna menjadi 

monosakarida, protein menjadi asam amino, lemak menjadi 

asam lemak dan gliserol. Zat makanan hasil proses pencernaan 

tersebut selanjutnya akan diserap oleh dinding usus, sedangkan 

bagian yang tak tercerna akan dikeluarkan melalui feses. Jadi 

jumlah pakan yang dikonsumsi oleh seekor ternak tidaklah 

semuanya dapat dimanfaatkan, tetapi sebagian akan 

dikeluarkan lagi dalam bentuk feses dan urine.  

Bentuk pakan Pellet khusus untuk kelinci sangat penting, 

karena kualitas yang lebih homogen dan tetap sehingga 

peternak bisa menyimpan pakan untuk jangka waktu lama 

(Nugroho,dkk. 2012). Bentuk pakan kering selain pellet 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, pellet 

didinginkan dengan cara meletakkan pelet pada alas secara 

menyebar rata dan diangin-anginkan, sehingga pellet dingin 

kemudian dimasukan ke alat Attrition Mill untuk mendapatkan 

produk crumble (Rernani, dkk. 2011).  Konsentrat dengan air 

juga biasa peternak berikan pada kelinci, sehingga menjadi 

pakan basah atau pasta. Pakan basah biasa menggunakan 

konsentrat bentuk tepung yang kemudian ditambah dengan air 

kemudian diaduk hingga rata. Menurut Arifianto dkk. (2003) 

Konsentrat dapat dijadikan beberapa bentuk seperti pellet, 
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crumble, mash bahkan dapat dicampur dengan air. Kualitas 

suatu pakan bagi seekor ternak dipengaruhi oleh kandungan zat 

pakan, jumlah yang dikonsumsi dan daya cerna pakan tersebut 

dalam alat pencernaan. Kita semua tentunya paham bahwa 

setelah pakan dikonsumsi oleh ternak dan masuk kedalam 

saluran alat pencernaan akan mengalami proses pencernaan. Zat 

– zat makanan yang terdapat dalam pakan akan dicerna menjadi 

zat makanan yang lebih sederhana, karbohidrat dicerna menjadi 

monosakarida, protein menjadi asam amino, lemak menjadi 

asam lemak dan gliserol. Zat makanan hasil proses pencernaan 

tersebut selanjutnya akan diserap oleh dinding usus, sedangkan 

bagian yang tak tercerna akan dikeluarkan melalui feses. Jadi 

jumlah pakan yang dikonsumsi oleh seekor ternak tidaklah 

semuanya dapat dimanfaatkan, tetapi sebagian akan 

dikeluarkan lagi dalam bentuk feses dan urine. 

Bentuk pakan kering selain pellet adalah mash. Mash 

adalah pakan campuran yang disusun dari berbagai macam 

bahan pakan tetapi tidak dibentuk menjadi pellet (Nugroho, 

dkk, 2012). Pakan merupakan faktor terpenting dalam usaha 

peternakan yang menetukan produktifitas ternak, untuk 

menjamin supaya kelinci dapat berproduksi dengan baik sangat 

dibutuhkan pada pakan dalam jumlah cukup yang mengandung 

karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Nilai 

kecernaan suatu zat pakan menunjukkan seberapa besar bagian 

zat pakan yang dapat dicerna dan dimanfaatkan oleh ternak 

untuk berbagai kebutuhan baik hidup pokok, produksi, maupun 

reproduksi. Semakin tinggi nilai kecernaan suatu zat pakan pada 

bahan pakan maka semakin tinggi pula kualitas bahan pakan 

tersebut. 

Pellet khusus untuk kelinci sangat penting, karena kualitas 

yang lebih homogen dan tetap sehingga peternak bisa 
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menyimpan pakan untuk jangka waktu lama (Nugroho,dkk 

2012). Bentuk pakan kering selain pellet juga terdapat mash. 

Mash adalah pakancampuran yang disusun dari berbagai 

macam bahan pakan tetapi tidak dibentuk menjadi pelet 

(Nugroho, dkk. 2012). Pembuatan bentuk crumble, pellet 

didinginkan dengan cara meletakkan pelet pada alas secara 

menyebar rata dan diangin-anginkan, sehingga pellet dingin 

kemudian dimasukan ke alat Attrition Mill untuk mendapatkan 

produk crumble (Rernani,dkk, 2011). Konsentrat dengan air 

juga biasa peternak berikan pada kelinci, sehingga menjadi 

pakan basah atau pasta. Pakan basah biasa menggunakan 

konsentrat bentuk tepung yang kemudian ditambah dengan air 

kemudian diaduk hingga rata. 

Dapat diketahui bahwa kelinci dapat mengkonsumsi pakan 

konsentrat dengan berbagai bentuk yaitu pellet, crumble, mash, 

dan pasta dengan tatacara pengolahan yang berbeda-beda 

tersebut diduga dapat mempengaruhi terhadap kecernaan zat 

makanan dan kadar ammonia yang dihasilkan oleh kelinci 

peranakan New Zealand White Jantan Lepas Sapih. . 

Berdasarkan dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai bentuk pakan konsentrat 

berupa pellet, crumble, mash, dan pasta terhadap kecernaan zat 

makanan dan kadar ammonia pada kelinci peranakan New 

Zealand White Jantan Lepas Sapih. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah untuk 

mengkaji bagaimana pengaruh bentuk pakan berbasis 

konsentrat terhadap Kecernaan zat makanan (BK,PK, dan SK) 

dan Kadar Amonia  feses kelinci New Zealand White Jantan 

Lepas Sapih. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mengevaluasi pengaruh bentuk pakan berbasis 

konsentrat terhadap Kecernaan zat makanan (BK,PK, dan SK) 

dan Kadar Amonia Kelinci New Zealand White Jantan Lepas 

Sapih, serta mengetahui bentuk pakan yang terbaik terhadap 

kecernaan zat makanan (BK,PK, dan SK). 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi 

baik bagi mahasiswa maupun peternak, sebagai bahan 

pertimbangan mengenai pengaruh pemberian bentuk pakan 

konsentrat terhadap Kecernaan zat pakan (BK,PK, dan SK) dan 

Kadar Amonia   feses kelinci peranakan New Zealand White 

Jantan, serta memilih bentuk pakan konsentrat yang baik untuk 

meningkatkan kecernaan. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Kelinci merupakan salah satu ternak 6utrient66e penghasil 

daging yang patut dipertimbangkan untuk tujuan memenuhi 

kesenjangan antara tingginya jumlah permintaan dan kurangnya 

ketersediaan produk asal ternak. Hal ini disebabkan 

kemampuan ternak kelinci untuk berkembang biak secara cepat. 

Periode kebuntingan yang pendek, cepat dewasa kelamin, 

prolifikasi tinggi dan kemampuan kawin kembali yang singkat 

setelah partus, kesemuanya menyebabkan interval generasi 

yang pendek (Effiong dan Wogar, 2007). 

Kelinci New Zealand White Jantan berwarna putih polos, 

mata merah, bobot dewasa 4,1-5,0 kg (Hendra, 2009). Dalam 

pemeliharaan kelinci salah satu yang memegang peranan 
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penting adalah masalah manajemen pakan. Pakan harus 

diperhatikan baik kualitas maupun kuantitasnya untuk dapat 

menunjang produktifitas ternak. Kebutuhan pakan kelinci dapat 

dipenuhi dari hijauan segar sebagai pakan utama dan konsentrat 

sebagai pakan penguat. 

Pakan kelinci yang memiliki kandungan nutrisi yang baik 

dan bentuk pakan yang sesuai dengan kesukaan kelinci maka 

kelinci akan meningkatkan kecernaan 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 terdapatnya 

bakteri dalam hijauan yang belum dibersihkan. Maka dari itu 

pakan juga harus diperhatikan dalam sebelum pemberian dan 

jumlah pemberian.    

Peternakan kelinci sebenarnya dapat dikembangkan dalam 

bentuk perusahaan peternakan yang sasaran produksinya dappat 

ditingkatkan sesuai target, mutu dan permintaan pasar yang 

berkembang. Selain manajemen pemeliharaan yang baik, 

kondisi individu kelinci juga harus diperhatikan guna 

memperoleh hasil optimal. Untuk meningkatkan produktifitas 

kelinci diberikan pakan yang cukup, berkualitas, serta mudah 

dicerna (Cahyati , 2006) 

Bahan pakan adalah setiap bahan yang dapat dimakan, 

disukai, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, dapat 
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diabsorpsi dan bermanfaat bagi ternak. Pakan adalah satu 

macam atau campuran lebih dari satu macam bahan pakan yang 

khusus disediakan untuk ternak (Kamal, 1998). Dalam keadaan 

liar kelinci mengkonsumsi rumput-rumputan dan berbagai 

tanaman liar serta semak. Kulit kayu dan batang pohon juga 

dikonsumsi apabila hijauan tersebut tidak mencukupi 

kebutuhan (Rahmat, 2000) 

Pakan pokok kelinci adalah tumbuhan-tumbuhan dan yang 

paling banyak dikonsumsi adalah jenis hijauan, biji-bijian dan 

hay (Hendra, 2009). Hijauan yang diberikan pada ternak kelinci 

berupa rumput didapat dari sawah dan lapang sedangkan dari 

pasar sisa-sisa sayuran, seperti daun kubis bunga (kembang 

kol), daun brokoli dll. Sayuran yang digunakan saat penelitian 

berupa daun kubis bunga (kembang kol) yang banyak terdapat 

dipasar sayur Batu. Kandungan zat pakan sayuran daun kubis 

bunga (kembang kol) sebagai berikut BK 9,02; Abu 16,10; PK 

16,14; SK 16,11; dan LK 5,54 %.   

Ternak kelinci merupakan hewan monogastrik yang 

memerlukan pakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat guna 

menunjang pertumbuhan yang optimal (Abun dan Denny 

2008). Konsentrat adalah bahan pakan tambahan diberikan 

untuk melengkapi kekurangan zat pakan yang terdapat dalam 

hijauan supaya penampilan produksi lebih baik (Williamsom 

dan Payne, 1993). Konsentrat yang digunakan adalah 

konsentrat komersil merk “guyofeed” dengan kandungan 

sebagai berikut BK 88,95; PK 17,24; SK 20,02 ; LK 5,54 dan ; 

Abu 9,75 %. Berbagai macam bentuk konsentrat seperti pellet, 

crumble, mash, pasta, masing-masing pakan memiliki 

kelebihan dan kekurangan.  

Pellet merupakan pakan halus yang secara mekanik 

dibentuk cetakan berbutir, kering nutrient. Kelebihan dari 
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pakan ini adalah lebih disukai, semua pakan termakan tanpa 

pilih-pilih dan lebih mudah dicerna. Kekurangannya biaya 

pengolahan lebih banyak, beberapa vitamin berkurang dalam 

pengolahan (Muhtarom, 2007). Ukuran konsentrat yang baik 

untuk kelinci adalah panjang  0,635 cm atau lebih kecil dan 

diameter 0,476 cm atau lebih kecil (Cheeke et al., 1987 dalam 

Sudjatinah dan Wibowo, 2003). Crumble keadaan fisik pakan 

masih tampak bentuk butiran dari bahan pakan yang 

menyusunnya. Pakan pellet kalau disimpan dapat pecah 

menjadi bentuk crumble. Kelebihannya menghemat biaya 

pengolahan, kualitas pakan mudah diamati, kekurangannya 

pakan butiran akan termakan sehingga menyisakan bagian halus 

(Muhtarom, 2007). 

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 (Muhtarom, 

2007). 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.  

Kecernaan merupakan selisih antara pakan yang 

dikonsumsi dengan sisa pakan yang tidak tercerna dan 

dikeluarkan dalam bentuk feses. Daya cerna dihitung 

berdasarkan bahan kering dan bahan 9utrien. Bahan 9utrien 

yang diserap tractus gastrointestinalis pada ternak nutrient 

merupakan faktor yang penting untuk menentukan keluaran 

produk ternak (Williamson dan Payne, 1993). Salah satu faktor 

penting yang harus dipenuhi bahan pakan adalah tinggi 

rendahnya kecernaan dari bahan pakan itu, dalam arti kata 

bahwa pakan itu harus cukup mengandung nutrient dalam 
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bentuk yang dapat dicerna dalam saluran pencernaan. Selisih 

antara nutrient yang terkandung di dalam pakan yang dimakan 

dan nutrient dalam feses adalah jumlah dari zat-zat makanan 

yang dicerna (Anggorodi, 1990).  

Koefisien cerna ditentukan melalui in vivo. Koefisien 

cerna secara in vivo menggunakan ternak percobaan. Percobaan 

pencernaan dikerjakan dengan mencatat pakan yang dimakan 

dan feses yang dikeluarkan dalam satuan hari. Pengukuran 

kecernaan konvensional terdiri dari dua periode, yaitu periode 

pendahuluan dan periode koleksi. Periode pendahuluan 

berlangsung 7-10 hari tujuannya untuk membiasakan hewan 

terhadap pakan, keadaan sekitar dan menghilangkan sisa-sisa 

pakan dari waktu sebelumnya. Periode koleksi berupa 

pengumpulan dan penimbangan feses yang dihasilkan (Tillman 

et al., 1991). 

Pengukuran kecernaan suatu bahan pakan adalah usaha 

untuk menentukan jumlah nutrient dari suatu bahan pakan yang 

didegradasi dan diserap dalam saluran pencernaan. Daya cerna 

juga merupakan persentase nutrient yang diserap dalam saluran 

pencernaan yang hasilnya akan diketahui dengan melihat selisih 

antara jumlah zat pakan yang dikonsumsi dengan jumlah zat 

pakan yang dikeluarkan dalam bentuk feses. Zat pakan yang 

tidak terdapat dalam feses inilah yang diasumsikan sebagai nilai 

yang dicerna (Anggorodi, 1990). Ditambahkan Blakely dan 

Bade (1998) bahwa angka kecernaan nutrient menunjukkan 

nutrient yang dapat dimanfaatkan oleh ternak.  
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir penelitian. 

1.6. Hipotesis 

 Pengaruh bentuk pakan konsentrat pellet, mash, 

crumble dan pasta meningkatkan kecernaan bahan kering, 

protein kasar dan serat kasar serta menurunkan kadar 

amonia pada feses kelinci Peranakan New Zealand White 

Jantan Lepas Sapih. 

 

 

 

 


