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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kelinci 

Kelinci merupakan ternak yang cocok dipelihara di negara 

berkembang dan mulai memanfaatkan kelinci sebagai sumber 

daging. Selain itu, kelinci juga memiliki potensi:  

1) ukuran tubuh yang kecil, sehingga tidak memerlukan banyak 

ruang, 2) tidak memerlukan biaya yang besar dalam investasi 

ternak dan kandang, 3) umur dewasa yang singkat (4-5 bulan), 

4) kemampuan berkembang biak yang tinggi, 5) masa 

penggemukan yang singkat (kurang dari 2 bulan sejak sapih) 

(El-Raffa, 2004). Kelinci New Zealand White yang berasal dari 

USA termasuk dalam spesies Orictolagus Cuniculus dari genus 

Orictolagus. El-Raffa (2004) menyatakan bahwa kelinci 

memilik potensi sebagai penghasil daging dan dapat menjadi 

solusi dalam memenuhi kebutuhan protein hewani karena 

memiliki kemampuan efisiensi produksi dan reproduksi yang 

patut dipertimbangkan. 

Menurut Hustamin (2006) kelinci dalam sistematikanya 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animal 

Phylum : Chordata 

Sub phylum  : Vertebrata 

Classis  : Mammalia 

Ordo  : Logomorpha 

Familia : Leporidae 

Genus  : Oryctolagus 

Species  : Oryctolagus cuniculus 

Kelebihan  kelinci yaitu  laju reproduksi cukup tinggi dan  

lama hidupnya 5-10 tahun dengan umur produktif 2-3 tahun dan 
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jumlah kali beranak 10 per tahun. Bobot lahir kelinci antara 30-

100 g/ekor (rataan 50-70 g/ekor), bobot dewasa 5-10 kg per 

ekor, pertambahan bobot badan sampai umur 8 minggu sebesar 

15-20 g/ekor/hari dan umur 8-16 minggu mencapai 100-150 

g/minggu/ekor. Bobot tulang sebesar 7-8 persen dari bobot 

tubuh. Satu siklus reproduksi seekor kelinci dapat 

menghasilkan 8 sampai 10 ekor anak dan pada umur 8 minggu, 

bobot badannya dapat mencapai 2 kg atau lebih. Secara teoritis, 

seekor induk kelinci dengan bobot 3 sampai 4 kg dapat 

menghasilkan 80 kg karkas per tahun (Zotte, 2001). 

Kelinci memiliki karakteristik yang menguntungkan  

seperti ukuran tubuh yang kecil dengan lama bunting yang 

relatif pendek dengan rata-rata 30-31 hari (Fraga, 1991). Seekor 

induk dapat menghasilkan 10 anakan dan jarak kawin 

kembalinya 35 hari. (Mcnitt, Lukefahr, Cheeke, and Patton, 

2013). Kelinci komersial tipe pedaging utama adalah New 

Zealand White dan California. New Zealand White telah 

mendominasi dalam produksi kelinci komersial di seluruh dunia 

dan merupakan kelinci  pedaging utama. Hal ini terutama 

karena kinerja reproduksi yang unggul dan performa 

pertumbuhan serta permintaan bulu kelinci putih yang 

meningkat. Bangsa kelinci yang lebih kecil, dewasa kelamin 

jauh lebih awal dari keturunan yang lebih berat. Kelinci kecil 

Polandia pada 4 bulan usia, kelinci kategori sedang seperti New 

Zealand dan California di 4 ½ untuk 5 ½ bulan, dan kelinci 

kategori besar seperti Flemish  pada 6 sampai 7 bulan siap untuk 

memulai produksi (Mcnitt et al, 2013). 

Kelinci New Zealand White mempunyai nilai tertinggi 

untuk efisiensi pakan. Hal ini disebabkan karena rendahnya 

penyerapan panas secara langsung berhubungan dengan 

sedikitnya pigmen yang dimiliki New Zealand White sehingga 
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tidak mempengaruhi nafsu makannya. Rendahnya 

penyerapanan panas tidak memepengaruhi nafsu makan dan 

konsumsi pakan lebih baik dibanding kelinci tidak albino, hal 

ini berdampak pada kecepatan pertumbuhan. Kelinci New 

Zealand white memiliki efisiensi pakan terbaik selain 

dikarenakan  lapisan pigmennya tetapi juga oleh kemampuan 

genetiknya untuk mentoleransi  temperatur dan kelembaban 

yang tinggi di wilayah tropis. Kelinci jantan memiliki nilai 

tertinggi rata-rata konsumsi pakan harian 78.44± 3.21 g 

dibandingkan kelinci betina konsumsi 74.17±3.08g. Kelinci 

betina memiliki  rata-rata pertambahan bobot badan harian 

rendah yaitu 16.49±0.76 g dan total pertambahan bobot badan  

923.34±47.21 g, dibandingkan kelinci jantan dengan rata-rata 

pertambahan bobot badan harian 18.79± 0.25 g dan total 

pertambahan bobot badan 1052.37±54.37 g. Kelinci jantan juga 

memiliki efisiensi pakan lebih baik dibandingkan betina 

(Fadare, 2015). 

Kelinci New Zealand White termasuk tipe kelinci pedaging 

dengan berat dewasa mencapai mencapai 4 – 5 kg (Whendrato 

dan Madyana, 1983). Kelinci jantan dan betina memiliki 

dewasa kelamin yang berbeda, dimana betina lebih cepat 

dewasa kelamin dibandingkan dengan kelinci jantan. Kelinci 

New Zealand White dewasa kelaminnya berkisar antara 5 – 6 

bulan dan pertama kali dikawinkan pada umur 5,5 bulan 

(Sarwono, 2008). Menurut Subroto (2003) untuk keberhasilan 

berternak kelinci perlu mengetahui metode atau cara-cara 

pemeliharaan yang teratur, terencana dan memenuhi syarat 

yang ditentukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan 

penelitian, pengamatan serta pengalaman dibidang peternakan 

kelinci. Hewan in dapat mencerna serat kasar, terutama 

selulosa, dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam 
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sekumnya (Farrel dan Raharjo, 1984). Kelinci banyak 

digunakan sebagai hewan peliharaan, penghasil kulit bulu (fur) 

dan penghasil daging (fryer). 

Menurut McNitt (2013), 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. New Zealand 

White dapat dilihat pada Gambar 2. 

Temperatur yang ideal di dalam kandang kelinci adalah 

15-160C, tetapi pada temperatur antara 10-300C ternak kelinci 

masih dapat hidup dan berkembangbiak dengan baik 

(Rukmana, 2005). Pertumbuhan ternak kelinci sangat cepat 

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

untuk 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 
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dipelihara di Indonesia, sehingga telah beradaptasi dengan 

lingkungan/iklim di Indonesia.  

Ternak jantan pada umumnya lebih diprioritaskan sebagai 

ternak potong karena memiliki pertumbuhan yang lebih cepat 

dari pada betina sehingga untuk mencapai bobot potong yang 

sama, kelinci jantan memerlukan waktu yang lebih sebentar 

daripada betina. Produksi karkas hasil kelinci jantan diharapkan 

lebih tinggi dari pada kelinci betina sehingga pemeliharaan 

menjadi lebih efisien. Laju pertumbuhan kelinci yang tinggi 

akan mempengaruhi bobot potong dan karkas yang dihasilkan. 

Kelinci  jantan cenderung memiliki bobot dan persentase karkas 

lebih tinggi daripada betina (Haryoko dan Warsiti, 2008). 

 

Gambar 2. Kelinci New Zealand White 

2.2 Pakan Kelinci 

Menurut Tillman et al (1991) bahan pakan adalah bahan 

yang dapat dimakan, dicerna, dan digunakan oleh hewan. Pakan 

bila ditinjau dari segi zat makanan, merupakan unsur yang 

sangat menentukan pertumbuhan reproduksi dan kesehatan 

hewan. Pakan yang dikonsumsi oleh ternak digunakan untuk 
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memenuhi kebutuhan hidup pokok, yaitu menunjang proses 

dalam tubuh yang harus dilaksanakan walaupun tidak ada 

proses produksi ataupun pembentukan jaringan baru. Apabila 

jumlah pakan yang dikonsumsi melebihi kebutuhan tersebut di 

atas maka kelebihan zat makanan yang ada digunakan untuk 

keperluan pertumbuhan, penggemukan atau keperluan produksi 

lainnya (Tillman, et al., 1991). 

Pakan yang diberikan harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut : pakan harus palatable, mudah didapat dan kontinu, 

harga murah dan mengandung zat-zat gizi yang cukup sesuai 

dengan kebutuhan kelinci (Sarwono, 2008). 

Kebanyakan pakan ternak dapat dikelompokkan menjadi 

dua jenis yaitu hijauan dan konsentrat. Hijauan ditandai dengan 

kandungan serat kasar yang relatif tinggi pada bahan keringnya. 

Konsentrat mengandung serat kasar rendah dan mengandung 

karbohidrat, lemak dan protein relatif tinggi dibandingkan 

dengan hijauan (Williamson dan Payne, 1993). Pakan adalah 

segala sesuatu yang dapat dimakan, disenangi, dapat dicerna 

sebagian atau seluruhnya, dapat diabsorbsi dan bermanfaat bagi 

ternak (Kamal, 1998). 

Kelinci adalah termasuk binatang malam, maka dalam 

kehidupan alamiahnya mencari makan dan berkeliaran pada 

waktu malam. Oleh karena itu, pada waktu sore hari menjelang 

malam harus disediakan makanan yang cukup. Sebagian lagi 

diberikan pagi hari dan sebagian siang hari. Waktu pemberian 

makanannya hendaklah teratur, jangan sampai waktunya 

diubahubahm (Subroto, 2003). Pakan yang diberikan pada 

ternak kelinci tidak hanya berupa hijauan tetapi juga diberi 

konsentrat sebagai pakan tambahan. Untuk menghasilkan 

pertumbuhan ternak yang baik pada ternak kelinci ketersediaan 

konsentrat dalam pakan tetap diperlukan (Cahyati, 2006). 
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Peternakan kelinci secara intensif pakan yang diberikan 

selain hijauan, juga diberi konsentrat. Jumlah pakan yang 

diberikan pada ternak kelinci tergantung jenis, bobot badan dan 

umur kelinci. Agar kelinci dapat tumbuh dengan baik 

diperlukan bahan pakan yang cukup mengandung energi (ME) 

sebesar 2600 - 2900 kcal, protein kasar sebesar 12 – 16 %, serat 

kasar sebesar 10 – 20 %, lemak sebesar 2 – 4 %, vitamin A 

sebesar 580 – 1160 IU, vitamin E sebesar 40 mg, vitamin K 

sebesar 0,2 %, Kalsium sebesar 0,4 – 0,45 %, phosphor sebesar 

0,22 – 0,37 %, magnesium sebesar 300 – 400 mg, potasium 

sebesar 0,6 %, sodium sebesar 0,2 %, chlorine 8 sebesar 0,3 mg, 

copper sebesar 3 %, yodium sebesar 0,2 mg, dan mangaan 

sebesar 2,5 % (Whendrato dan Madyana, 1983). Secara garis 

besar, bahan pakan ternak dapat dikelompokkan menjadi dua 

jenis yaitu konsentrat dan hijauan. 

2.3 Pakan Konsentrat 

Konsentrat merupakan bahan pakan ternak yang 

mengandung energi relatif tinggi, serat kasar rendah, bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (BETN) tinggi dan mudah dicerna oleh 

ternak (Tillman et al., 1991). Konsentrat dalam pakan kelinci 

berfungsi untuk meningkatkan nilai zat makanan agar sesuai 

dengan kebutuhan pokok hidup kelinci dan disesuaikan dengan 

tujuan produksi yang diharapkan serta menjaga daya tahan 

tubuh terhadap lingkungan (Whendrato dan Madyana, 1983). 

Konsentrat terdiri dari biji-bijian dan limbah hasil proses 

industri bahan pangan seperti jagung giling, tepung kedelai, 

menir, dedak, bekatul, bungkil kelapa, tetes dan umbi. Peranan 

pakan penguat adalah untuk meningkatkan zat makanan yang 

rendah agar memenuhi kebutuhan normal hewan untuk tumbuh 

dan berkembang secara sehat (Akoso, 1996). Menurut Siregar 
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(1994) konsentrat dalam peternakan kelinci berfungsi untuk 

meningkatkan nilai gizi pakan dan mempermudah penyediaan 

pakan. Konsentrat merupakan pakan penguat berupa campuran 

bahan pakan yang terdiri dari 60 % TDN dan berperan 

melengkapi kekurangan zat makanan yang dibutuhkan untuk 

pokok hidup. Jumlah pemberian konsentrat antara 50 - 150 

gram/ekor/hari. 

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, pellet, 

crumble. (Khotijah, 2006).  

              
Gambar 3. Bentuk pakan konsentrat 

 

2.3.1 Pellet 

Pellet 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 

(Amrinawati, 2004). Ukuran pellet yang baik untuk kelinci 

adalah panjang 0,635 cm atau lebih kecil dan diameter 0,476 cm 
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atau lebih kecil (Cheeke et al., 1987 dalam Sudjatinah dan 

Wibowo, 2003). Ditambah oleh pendapat Mcnitt et al., (2013) 

Pellet harus 6 mm atau kurang panjang dari itu dan 5 mm atau 

kurang dari diameter tersebut. Ukuran pellet yang di gunakan 

yaitu panjang 1 cm dan diameter 0,5 cm.  

Pellet adalah hasil modifikasi dari mash yang dihasilkan 

dari pengepresan mesin pellet menjadi lebih keras. Betuk fisik 

pakan pellet sngat dipengaruhi oleh jenis bahan yang 

digunakan, ukuran pencetakan, jumlah air, tekanan dan metode 

setelah pengolahan serta penggunaan bahan pengikat/perekat 

untuk menghasilkan pellet dengan struktur yang kuat, kompk 

dan kokoh sehingga pellet tidak mudah pecah (Retnani, 

2010).Pemberian pakan bentuk pellet dapat meningkatkan 

performa dan konversi pakan ternak bila dibandingkan dengan 

pakan bentuk mash (Behnke, 2001). Keuntungan pemberian 

pellet 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 pellet dicapai melalui proses mekanis dengan 

kelembaban sekitar 17 sampai 18 % dan suhu mencapai 820C, 

performa kelinci yang diberi pakan berupa pellet lebih baik 

dibandingkan dengan kelinci yang diberi pakan berupa butiran 

atau mash, hal ini dikarenakan ternak tidak mempunyai 

kemampuan untuk menyortir pakan. (Cheeke,1987). 

Pakan pellet yang berdiameter kecil (0,5 cm) akan 

menghasilkan pembuangan pakan lebih banyak (Maertens and 

Villamide, 1998). Menurut (Maertens and Villamide, 1998), 

panjang pelet untuk ternak kelinci adalah 0,8 sampai 0,1 cm, 

karena semakin panjang ukuran pelet akan memberikan potensi 



21 
 

kerusakan pelet yang lebih besar. Konsentrat bentuk pellet 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

2.3.2 Crumble 

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 (Khotijah, 2006). Pakan yang baik 

memiliki sifat palatable, tidak mudah rusak selama 

penyimpanan, kandungan zat makanan yang baik, 

menghasilkan pertambahan bobot yang tinggi, mudah dicerna, 

dan harganya murah. Crumble merupakan tipe pakan yang 

dihasilkan dari campuran bahan pakan pada mesin pellet dan 

kemudian pellet tersebut dihancurkan dengan ukuran lebih 

kasar daripada mash (Retnani, 2009). Bentuk crumble dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

2.3.3 Mash 

Mash adalah pakan campuran yang disusun dari berbagai 

macam bahan pakan tetapi tidak dibentuk menjadi pellet 

(Tambunan, 1997). 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 (Khotijah, 2006). Bentuk mash dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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2.3.4 Pasta 

Bentuk pakan menggunakan air dalam campurannya 

sehingga lebih lembek daripada mash, pellet, crumble tetapi 

ternak lebih mudah mengkonsumsinya. 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 (Hidayat dkk, 2009).  Konsentrat dalam bentuk 

pasta dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

2.4 Hijauan  

Hijauan merupakan bahan pakan pokok kelinci. Dalam 

peternakan semi intensif, umumnya hijauan diberikan sebesar 

80 persen sedangkan 20 persen lainnya dalam bentuk 

konsentrat. Williamson dan Payne (1993), menyatakan bahwa 

pakan ternak secara garis besarnya dapat dikelompokkan 

menjadi dua jenis yaitu hijauan dan konsentrat. Hijauan ditandai 

dengan jumlah serat kasar yang relatif banyak pada bahan 

keringnya. Secara umum konsentrat mengandung serat kasar 

lebih sedikit daripada hijauan dan mengandung karbohidrat, 

protein dan lemak yang relatif lebih banyak tetapi dengan kadar 

air yang relatif sedikit. Pemberian hijauan oleh peternak kelinci 

adalah melalui dua cara yakni : 60 – 80 persen hijauan dan 

sisanya konsentrat, dan diberi 60 persen keatas dalam bentuk 

konsentrat sedang sisanya berupa hijauan. Hijauan yang biasa 

diberikan untuk kelinci antara lain adalah jerami kacang tanah, 

daun kangkung, rumput lapangan, daun pisang, daun lamtoro, 
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daun turi dan sebagainya (Whendrato dan Madyana, 1983). 

Pemberian sebaiknya dilayukan terlebih dahulu untuk 

mengurangi kadar air pada hijauan tersebut (Sarwono, 2008). 

Hijauan untuk pakan kelinci jangan diberikan dalam 

bentuk segar tapi telah dilayukan terlebih dahulu untuk 

mengurangi kadar  airnya. Proses pelayuan selain untuk kadar 

serat kasar, juga menghilangkan getah atau  racun yang dapat  

menimbulkan kejang-kejang atau mencret (Sarwono, 2008). 

Pada usaha peternakan kelinci secara intensif pakan hijauan 

diberikan sekitar 60-80 % dan sisanya 20-40 % berupa 

konsentrat, tetapi ada juga yang memberikan 60 % konsentrat 

dan sisanya pakan hijauan (Tarmanto, 2009).  

 

2.4.1 Daun Kubis 

Salah satu hijauan yang bisa digunakan sebagai pakan 

untuk kelinci yaitu daun kubis atau Brassica oleraceae var. 

botrytis L.dimana klasifikasi tanamannya sebagai berikut:  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Rhoeadales  

Famili   : Cruciferae  

Genus   : Brassica 

Tanaman kubis bunga diduga berasal dari Eropa, pertama 

kali ditemukan di Cyprus, Italia Selatan dan Mediterania. 

Beberapa spesies kubis bunga telah tumbuh di Mediterania 

selatan lebih dari 2000 tahun. Mengenai masuknya kubis bunga 

di Indonesia tidak terdapat keterangan pasti, diduga terjadi pada 

abad XIX, yang varietasnya berasal dari India (Rukmana, 

2005). Tanaman kubis bunga (kembang kol) termasuk dalam 

golongan tanaman sayuran semusim atau umur pendek. 
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Tanaman tersebut hanya dapat berproduksi satu kali dan setelah 

itu akan mati. Pemanenan kubis bunga dapat dilakukan pada 

umur 60 – 70 hari setelah tanam, tergantung pada jenis dan 

varietasnya (Cahyono, 2001).  

Pada dasarnya, varietas kubis bunga dibedakan menjadi 2 

kelompok menurut klasifikasi umurnya, yaitu varietas berumur 

genjah (early variety) dan berumur panjang atau lambat (late 

variety) (Rukmana, 2005). Pada mulanya kubis bunga dikenal 

sebagai tanaman sayuran daerah yang beriklim dingin (sub 

tropis), sehingga di Indonesia cocok ditanam di daerah dataran 

tinggi antara 1000 – 2000 meter dari atas permukaan laut (dpl) 

yang suhu udaranya dingin dan lembab. Kisaran temperatur 

optimum untuk pertumbuhan dan produksi sayuran ini antara 

150 C – 180 C, dan maksimum 240 C (Rukmana, 2005). Kubis 

bunga termasuk tanaman yang sangat peka terhadap temperatur 

terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, terutama pada periode 

pembentukan bunga. Bila temperatur terlalu rendah, sering 

mengakibatkan terjadinya pembentukan bunga sebelum 

waktunya. Sebaliknya pada temperatur yang terlalu tinggi, 

dapat menyebabkan tumbuhnya daun - daun kecil pada massa 

bunga (curd)  (Cahyati, 2006), menyatakan bahwa salah satu 

alternatif penyediaan pakan ternak adalah memanfaatkan 

limbah pertanian seperti limbah kubis. Keuntungan dari limbah 

pertanian bagi para peternak kelinci adalah limbah pertanian 

mudah diperoleh dengan harga yang lebih ekonomis sehingga 

hasil yang didapat lebih menguntungkan. 

Komposisi zat-zat makanan yang terkandung dalam setiap 100 

g berat basah tanaman kubis bunga berupa Protein 2,4 g, Lemak 

0,2 g, Karbohidrat 4,9 g, Ca 22,0 mg, P 72,0 g, Zn 1,1 g, 

Vitamin A 90,0 mg, Vitamin B1 0.1 mg, Vitamin C 69,0 mg 

dan air 91,7 g. Daun kubis bunga menurut Cahyono (2002) 
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berbentuk bulat telur (oval) dengan bagian tepi daun bergerigi, 

agak panjang seperti daun tembakau dan membentuk celah - 

celah yang menyirip agak melengkung ke dalam. (Herman, 

2000) menambahkan daun tersebut berwarna hijau dan tumbuh 

berselang - seling pada batang tanaman. Daun memiliki tangkai 

yang agak panjang dengan pangkal daun yang menebal dan 

lunak. Daun - daun yang tumbuh pada pucuk batang sebelum 

massa bunga tersebut berukuran kecil dan melengkung ke 

dalam melindungi bunga yang sedang atau mulai tumbuh. 

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. 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 % (Zaenab dkk, 2011). 

 

Gambar 4. Daun Kubis 
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2.5 Kebutuhan Zat Makanan Kelinci 

Menurut Cheeke (1987), kebutuhan protein kelinci 

berkisar antara 12−18%, tertinggi pada fase menyusui (18%) 

dan terendah pada dewasa (12%), kebutuhan serat kasar induk 

menyusui, bunting dan muda (10−12%), kebutuhan serat kasar 

kelinci dewasa (14%) sedangkan kebutuhan lemak pada setiap 

periode pemeliharaan tidak berbeda (2%)  (Tabel 1). Jumlah  

pakan yang diberikan harus memenuhi jumlah yang dibutuhkan 

oleh kelinci sesuai dengan tingkat umur atau bobot badan 

kelinci. Pemberian pakan ditentukan berdasarkan kebutuhan 

bahan kering. Jumlah pemberian pakan bervariasi bergantung 

pada periode pemeliharaan dan dan bobot badan kelinci (Tabel 

2). 

 

Tabel 1. Kebutuhan Zat Pakan Kelinci 

 

2.6 Sistem Pencernaan kelinci 

Sistem pencernaan merupakan sistem pencernaan yang 

sederhana dengan sekum dan usus yang besar (Blakely, 1998). 

Kesanggupan hewan ternak untuk menggunakan serat kasar 
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dalam pakannya tergantung pada pencernaan bakteri. 

Ditambahkan oleh Parakkasi (1999) bahwa mikrobia pada 

sekum selain bakteri selulolitik juga terdapat bakteri proteolitik 

walaupun dalam jumlah sedikit. Dengan kondisi yang sesuai 

maka mikrobia akan berkembang biak dengan baik dan akan 

aktif dalam mendegradasi bahan pakan secara fermentatif. 

Pengukuran kecernaan pada dasarnya merupakan suatu usaha 

untuk menentukan jumlah zat makanan yang diserap dalam 

tractus gastrointestinalis (Anggorodi, 1990). Kecernaan dapat 

dinyatakan dalam bahan kering, bahan organik, protein dan 

kecernaan energi (Williamson dan Payne, 1993). 

Menurut Sarwono (2003) kelinci merupakan jenis ternak 

pseudoruminant yaitu jenis herbivora yang tidak dapat 

mencerna serat kasar secara baik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa 

kemampuan kelinci dalam mencerna serat kasar sangat rendah 

dikarenakan kemungkinan berhubungan dengan waktu transit 

yang cepat dari bahan-bahan berserat yang melalui pencernaan. 

Kelinci memfermentasikan pakan di sekum. Walaupun 

memiliki sekum yang besar, kelinci ternyata tidak mampu 

mencerna bahan – bahan organik dan serat kasar sebanyak yang 

dapat dicerna oleh ternak ruminansia.  

Menurut De Blas dan Wiseman (1998), pencernaan 

merupakan serangkaian proses yang terjadi didalam saluran 

pencernaan yaitu : memecah bahan pakan menjadi bagian-

bagian atau partikel-partikel yang lebih kecil, dari senyawa 

kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana hingga larut 

dan dapat diabsorbsi lewat dinding saluran pencernaan untuk 

masuk kedalam peredaran darah yang selanjutnya diedarkan ke 

seluruh tubuh. Saluran pencernaan pada kelinci meliputi gigi, 

esophagus, lambung dan usus halus, coecum, colon dan anus. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada sistem pencernaan kelinci 
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yang penting adalah coecum dan colon yang membedakannya 

dengan spesies lain. Aktivitas mikrobia di caecum memegang 

peranan penting dalam proses pencernaan dan penyerapan zat 

makanan.  

Saluran pencernaan merupakan saluran yang memanjang 

yang dimulai dari mulut sampai anus yang berfungsi sebagai 

tempat pakan ditampung, dicerna, diabsorbsi dan tempat sisa 

pencernaan yang akan dikeluarkan. Gerakan pakan di saluran 

pencernaan dilakukan oleh adanya kontraksi atau gerakan 

peristaltik otot sirkuler dinding saluran pencernaan. Berbagai 

13 macam getah pencernaan yang berisi berbagai macam enzim 

pencernaan diekskresikan ke dalam saluran pencernaan (Kamal, 

1998).  

Pencernaan dimulai dengan penempatan pakan dimulut 

dimana terdapat pemamahan atau pelumatan dengan 

pengunyahan serta pencampuran pakan dengan air liur, 

pencernaan di dalam mulut dilakukan secara mekanik 

(mastikasi) bertujuan untuk memecah pakan menjadi bagian-

bagian yang lebih kecil dan mencampurnya dengan saliva agar 

mudah ditelan.Saliva disekresikan ke dalam mulut oleh tiga 

pasang kelenjar ludah dan mengandung 99 persen air dan 1 

persen terdiri dari musin, mineral dan enzim amilase. Enzim 

amilase akan mengubah glikogen, pati dan dekstrin menjadi 

oligosakarida dan maltosa. Pencernaan enzim amilase 

berlangsung selama pakan di dalam mulut, kemudian ditelan 

melalui esofagus dan masuk ke dalam lambung, dimana suasana 

asam menghentikan aktivitas enzim amilase (Tillman et al., 

1991). 

 Lambung merupakan bagian paling penting dalam sistem 

pencernaan. Pakan masuk melalui kontraksi otot pada pylorus, 

kemudian dicerna dalam usus halus. Setelah melewati lambung, 
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pakan menuju ke usus halus. Usus halus terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu duodenum, ialah bagian yang menghubungkan 

dengan lambung, jejunum adalah bagian tengah dan ileum yang 

menghubungkan dengan usus besar (intestinum crassum). Di 

dalam usus halus, masuk empat sekresi yaitu cairan duodenum, 

empedu, cairan pankreas dan cairan usus. Di usus halus, pakan 

yang tidak tercerna (selulosa dan hemiselulosa) akan menuju ke 

sekum dan usus besar (Tillman et al., 1991), dan di dalam 

sekum berlangsung penyerapan asam lemak terbang (volatile 

fatty acids). Bahan yang sudah mengalami proses pencernaan 

di dalam sekum, kemudian masuk ke dalam colon dan 

berlangsung penyerapan air. Pencernaan dalam usus besar 

adalah sisa-sisa kegiatan pencernaan oleh enzim (lipase, trypsin 

dan chemotrypsin) dari usus halus, dan di dalam usus besar dan 

sekum terdapat banyak kegiatan mikrobia yang mampu 

menghidrolisis selulosa serta mensintesis vitamin B. 

Amilase dari pankreas dikeluarkan ke dalam bagian 

pertama dari usus halus (duodenum) yang kemudian terus 

mencerna pati dan dekstrin menjadi dekstrin sederhana dan 

maltosa (Anggorodi, 1990). Lipase dari pankreas 14 berfungsi 

menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan monogliserida 

(Kamal, 1997). Enzim-enzim lainnya dalam usus halus yang 

berasal dari getah villi mencerna karbohidrat. Enzim-enzim 

tersebut adalah sukrase yang menghidrolisis sukrosa menjadi 

glukosa dan fruktosa, maltase yang menghidrolisis maltosa 

menjadi glukosa, laktase yang menghidrolisis laktosa menjadi 

glukosa dan galaktosa (Anggorodi, 1990). Enzim 

aminopeptidase memecah peptida menjadi asam amino, 

sedangkan enzim dipeptidase memecah dipeptida menjadi asam 

amino (Kamal, 1997). Di usus halus, pakan yang telah tercerna 

dengan baik akan diabsorpsi sedangkan pakan yang tidak 
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mengalami absorpsi akan menuju ke coecum dan kolon 

(Tillman et al., 1991). Kelinci memfermentasikan pakan di 

caecum kurang lebih merupakan 50 persen dari seluruh 

kapasitas saluran pencernaannya. Walaupun mempunyai 

coecum yang besar, kelinci termasuk ternak pseudo ruminant 

yaitu herbivora yang tidak mampu mencerna bahan organik dan 

serat kasar dari hijauan sebanyak yang dapat dicerna oleh ternak 

ruminansia (Sarwono, 2003). 

Selulosa tidak dapat dicerna enzim yang dihasilkan tractus 

digestivus ternak tetapi dapat dicerna oleh mikrobia dalam 

coecum dan kolon. Mikroorganisme dalam coecum dan kolon 

mencerna selulosa menjadi asamasam lemak terbang 

(Anggorodi, 1990). Mikrobia pada coecum selain bakteri 

selulolitik juga terdapat bakteri proteolitik walaupun dalam 

jumlah sedikit. Dengan kondisi yang sesuai, maka mikrobia 

akan berkembang biak dengan baik dan akan aktif dalam 

mendegradasi pakan secara fermentatif (Parakkasi, 1999). 

Menurut Sandford (1980) yang disitasi Hidayat dkk (2006) 

pakan yang tidak tercerna (serat kasar) masuk ke caecum 

dimana terdapat bakteri perombak yang akan mencernanya. 

Caecum merupakan organ yang sangat panjang dengan bagian 

akhir adalah appendix. Caecum dalam keadaan normal 

mengandung cairan dan pada periode tertentu berkontraksi 

untuk merombak bahan pakan tersebut sampai bagian pertama 

pada colon. 

Feses adalah sisa pencernaan dan dikeluarkan dari saluran 

pencernaan atau tractus digestivus melalui anus. Feses 

mengandung air, sisa pakan yang tidak tercerna, garam-garam 

anorganik dan hasil dekomposisi (Tillman et al., 1991). Seekor 

kelinci dapat menghasilkan feses sekitar 100 kg/tahun 

(Whendrato dan Madyana, 1983). Kelinci mengeluarkan dua 
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jenis feses, yakni feses normal yang biasa ditemukan di bawah 

sangkarnya dan feses berbentuk lebih kecil dan lembek serta 

menggumpal. Kelinci akan melakukan suatu proses recycling 

yang disebut coprophagy, yaitu feses yang lembek dimakan 

kembali dan dipakai sebagai sumber zat makanan tertentu. 

Kelinci memakan kembali fesesnya biasanya dilakukan pada 

malam hari. Feses yang lembek banyak mengandung zat 

makanan yang diperlukan oleh kelinci yaitu berupa protein 

(asam amino) dan kelompok vitamin B. Jadi dalam memenuhi 

asam amino serta vitamin B komplek kelinci melakukan 

coprophagy (Tambunan, 1997). Ditambahakan Sarwono (2008) 

bahwa komposisi feses lunak yang dikeluarkan sangat berbeda 

dari feses keras. Feses lunak diselaputi mukosa, mengandung 

bahan kering rendah (31 %) tetapi kandungan protein tinggi 

(28,5 %) kalau dibandingkan dengan feses keras yang 

mengandung 53 % bahan kering dan 9, 2 % protein 

Sistem pencernaan kelinci menurut Cheeke et al. (1987) 

bahwa alat pencernaan kelinci dibagi dua bagian yaitu perut 

depan (foregut) terdiri dari lambung, pankreas dan usus kecil 

(duodenum, jejenum, ileum) dan perut belakang (hindgut) yang 

terdiri dari sekum, appendix dan kolon (Gambar 5). 
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Gambar 5.Sistem Pencernaan Pada Kelinci (Cheeke et al., 

2000) 

2.7 Kecernaan Pakan  

Pengukuran kecernaan suatu bahan pakan adalah usaha 

untuk menentukan jumlah zat makanan dari suatu bahan pakan 

yang didegradasi dan diserap dalam saluran pencernaan. Daya 

cerna juga merupakan persentase zat makanan yang diserap 

dalam saluran pencernaan yang hasilnya akan diketahui dengan 

melihat selisih antara jumlah zat makanan yang dikonsumsi 

dengan jumlah zat makanan yang dikeluarkan dalam bentuk 

feses. Zat makanan yang tidak terdapat dalam feses inilah yang 

diasumsikan sebagai nilai yang dicerna (Anggorodi, 1990). 

Ditambahkan Blakely dan Bade (1998) bahwa angka 

kecernaan zat makanan menunjukkan zat makanan yang dapat 

dimanfaatkan oleh ternak. 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 organik. Bahan organik 

yang diserap tractus gastrointestinalis pada ternak herbivora 

merupakan faktor yang penting untuk menentukan keluaran 

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

penting yang harus dipenuhi bahan pakan adalah tinggi 
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rendahnya kecernaan dari bahan pakan itu, dalam arti kata 

bahwa pakan itu harus cukup mengandung zat makanan dalam 

bentuk yang dapat dicerna dalam saluran pencernaan. Selisih 

antara zat makanan yang terkandung di dalam pakan yang 

dimakan dan zat makanan dalam feses adalah jumlah dari zat-

zat makanan yang dicerna (Anggorodi, 1990). 

Koefisien cerna ditentukan melalui dua cara yaitu in vitro 

dan in vivo. Koefisien cerna pakan secara in vitro pada dasarnya 

meniru apa yang terjadi pada alat pencernaan ternak, sedangkan 

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). Jumlah zat makanan pakan dapat diketahui dengan 

analisis kimia, sedangkan jumlah zat makanan yang dicerna 

dapat diketahui bila pakan telah mengalami proses pencernaan. 

Zat makanan dapat dicerna diketahui melalui analisis secara 

biologis yang diikuti dengan analisis kimia untuk zat makanan 

yang terdapat dalam feses. Jumlah zat makanan tercerna dari 

pakan dapat dihitung bila jumlah zat makanan pakan dan zat 

makanan dalam feses diketahui (Kamal, 1998). 

 

2.8 Kecernaan Zat Makanan 

Kecernaan (digestibility) adalah bagian zat makanan pakan 

yang tidak diekskresikan dalam feses. Kecernaan dinyatakan 

dengan dasar bahan kering dan apabila dinyatakan dalam 
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persentase disebut koefisien cerna. 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. Periodependahuluan 

berlangsung 7 sampai 10 hari dengan tujuan untuk 

membiasakan hewan terhadap pakan, keadaan sekitar dan 

menghilangkan sisa-sisa pakan dari waktu sebelumnya 

(Tillman et al., 1991). 

Tidak semua bahan pakan yang masuk ke dalam alat 

pencernaan dapat dimanfaatkan. Hanya sebagian dari setiap zat 

pakan yang diserap. Persentase yang dapat diserap ini dianggap 

sebagai koefisien kecernaan. Untuk memperoleh presentase ini 

ditentukan banyak zat pakan yang terdapat dalam bahan pakan 

dan zat pakan yang terdapat dalam feses. Perbedaan kedua 

bagian ini yang dinyatakan dalam persen adalah banyak zat 

pakan yang tercerna. (Hakim, 2002) demikian pula 

diungkapkan oleh Anggorodi (1990) bahwa selisih antara zat 

makanan yang terkandung di dalam pakan yang dimakan dan 

zat makanan dalam feses adalah jumlah dari zat-zat makanan 

yang dicerna. 

Kecernaan pakan sering didefinisikan sebagai bagian yang 

tidak diekresikan dalam feses dimana bagian–bagian lainnya 

diasumsikan diserap oleh tubuh. Menurut Anggorodi (1994) 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya cerna pakan 

yaitu suhu, laju, perjalanan pakan melalui alat pencernaan, 

bentuk fisik bahan pakan, komposisi pakan dan pengaruh 

terhadap perbandingan dari zat makanan lainnya.  

Kecernaan bahan kering dapat digunakan sebagai salah 

satu indikator untuk menentukan kualitas pakan (Hakim, 2002). 

Selain itu, Sutardi (1980) juga menyatakan bahwa nilai 
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kecernaan bahan organik juga dapat menentukan kualitas pakan 

tersebut. Nilai kecernaan bahan kering kelinci yang diberi 

pakan berbentuk pellet yaitu sebesar 47% (Cheeke, 1987). 

Amrinawati (2004) melaporkan bahwa kecernaan bahan kering 

kelinci yang diberi pakan komplit mengandung bungkil kedelai 

dan tepung ikan sebesar 54,66-66,66%, sedangkan kecernaan 

bahan kering kelinci yang diberi pakan biomassa ubi jalar 

sebesar 46,83% (Khotijah, 2006). 

Cheeke (1987) menyatakan bahwa fraksi serat kasar yang 

berpengaruh terhadap kecernaan pakan adalah ADF. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Khotijah (2006) yaitu kecernaan 

bahan kering dipengaruhi oleh kadar ADF dalam pakan yang 

merupakan komponen tanaman yang sulit dicerna oleh ternak. 

Kandungan ADF normal untuk kelinci menurut Cheeke (1987) 

berkisar antara 13%-25%. 

Salah satu unsur yang terpenting dalam pakan kelinci 

adalah protein (NRC,1977). Kecernaan protein kasar 

dipengaruhi oleh tingginya kandungan protein kasar dalam 

pakan (Garcia et al., 1993). Kecernaan zat-zat makanan akan 

cenderung meningkat apabila kadar protein bahan makanan 

meningkat, serta kualitas protein sangat penting untuk kelinci 

karena konsumsi akan meningkat jika dalam pakan 

mengandung protein yang berkualitas tinggi (Lang, 1981). 

Faktor lain yang mempengaruhi kecernaan protein adalah ADF 

(Acid Detergent Fiber). Pakan yang mengandung ADF tinggi 

kemungkinan kandungan selulosa dan ligninnya tinggi, 

sehingga menyebabkan menurunnya kecernaan protein 

(Cheeke, 1987). Amrinawati (2004) melaporkan bahwa 

kecernaan protein dipengaruhi oleh komposisi asam amino 

yang terdapat pada bahan pakan penyusunnya dan bagaimana 

asam amino tersebut digunakan dalam tubuh ternak. 
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Jumlah zat makanan dalam pakan dapat diketahui dengan 

jalan analisis kimia, sedangkan jumlah zat makanan yang 

dicerna dapat diketahui apabila pakan telah mengalami proses 

pencernaan. Zat makanan dapat dicerna diketahui melalui 

analisis secara biologis yang diikuti dengan analisis kimia untuk 

zat makanan yang terdapat dalam feses. Jumlah zat makanan 

tercerna dari pakan dapat dihitung apabila jumlah zat makanan 

dalam pakan dan jumlah zat makanan dalam feses diketahui 

(Kamal, 1998). 

 

2.8.1 Kecernaan Bahan Kering 

Bahan kering adalah suatu bahan pakan yang dipanaskan 

dalam oven pada temperatur 1050C dengan pemanasan yang 

terus menerus sampai berat bahan pakan tersebut konstan 

(Tillman, dkk., 1991). Kualitas dan kuantitas bahan kering 

tersebut harus diketahui untuk meningkatkan kecernaan bahan 

pakan tersebut. Pada kondisi normal, konsumsi bahan kering 

dijadikan ukuran konsumsi ternak, konsumsi bahan kering 

bergantung pada banyaknya faktor, diantaranya adalah 

kecernaan bahan kering pakan, kandungan energi metabolisme 

pakan dan kandungan serat kasar pakan. Kecernaan bahan 

kering diukur untuk mengetahui jumlah zat makanan yang 

diserap tubuh yang dilakukan melalui analisis dari jumlah 

bahan kering, baik dalam pakan maupun dalam feses. Selisih 

jumlah bahan kering yang dikonsumsi dan jumlah yang 

diekskresikan adalah kecernaan bahan kering (Ranjhan, 1980). 

 

2.8.2 Kecernaan Protein 

Protein merupakan struktur yang sangat penting untuk 

jaringan-jaringan lunak di dalam tubuh hewan seperti urat 

daging, tenunan pengikat, kolagen kulit, rambut, kuku dan di 
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dalam tubuh ayam untuk bulu, kuku dan bagian tanduk dan 

paruh (Wahju, 1997). Dinyatakan oleh Parakkasi (1999) protein 

merupakan salah satu diantara zat-zat makanan yang mutlak 

dibutuhkan ternak baik untuk hidup pokok, pertumbuhan, 

produksi. 

Kecernaan protein kasar tergantung pada kandungan 

protein di dalam pakan (Ranjhan, 1980). Pakan yang kandungan 

proteinnya rendah, umumnya mempunyai kecernaan yang 

rendah pula dan sebaliknya. Tinggi rendahnya kecernaan 

protein tergantung pada kandungan protein bahan pakan dan 

banyaknya protein yang masuk dalam saluran pencernaan 

(Tillman dkk., 1998) 

 

2.9 Pertambahan Bobot Badan 

Menurut (Church dan Pond, 1982) pertambahan bobot 

badan merupakan salah satu kriteria yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kualitas bahan makan ternak, karena 

pertumbuhan yang diperoleh dari suatu percobaan merupakan 

salah satu indikasi pemanfaatan zat-zat makanan dari pakan 

yang diberikan. Dari data pertambahan bobot badan akan 

diketahui nilai suatu bahan pakan bagi ternak Pertumbuhan 

adalah proses pertambahan ukuran fisik individu atau organ 

yang mencakup pertambahan jumlah sel, volume, jenis maupun 

substansi sel yang terkandung didalamnya dan bersifat tidak 

kembali (Sugito, 2001).  

Pertumbuhan biasanya diukur dengan bertambahnya bobot 

hidup yang diiringi dengan perubahan ukuran tubuh. 

Pertumbuhan ternak pada umumnya mengikuti pola kurva 

berbentuk sigmoid yang merupakan hubungan antara bobot 

tubuh, umur, dan pola pertumbuhan yang terjadi pada kelinci 

sejak setelah lahir (Sanford, 1980). Proses pertumbuhan terdiri 
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atas dua aspek, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. 

Pertumbuhan merupakan pertumbuhan bobot tubuh per satuan 

waktu hingga dewasa tubuh. Sedangkan perkembangan 

merupakan perubahan dalam bentuk, komposisi serta tinggi 

tubuh.  

Pada dasarnya faktor – faktor  yang mempengaruhi 

pertambahan bobot badan adalah genetik, factor lingkungan dan 

penyakit serta interaksi faktor genetik dan lingkungan. Seekor 

ternak yang geneiknya tidak tipe pedaging, walaupun hidupnya 

dalam lingkungan yang baik tidak akan menghasilkan daging 

yang baik, dan sebaliknya yang mempunyaipotensi yang baik 

tetapi hidup dalam lingkungan yang jelek tidak akan 

menghasilkan daging yang memuaskan (Gracia, 1993). 

Menurut Yumiarty (Khotijah, 2006), pertambahan bobot badan 

biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan. 

Pertumbuhan dipengaruhi oleh jumlah kualitas pakan. 

Thalib et al., (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan 

bobot tubuh ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh 

kuantitas dan kulitas pakan, maksudnya penilaian pertambahan 

bobot badan tubuh ternak sebanding dengan pakan yang 

dikonsumsi. Kurniawati (2001) menyatakan bahwa 

pertambahan bobot badan yang menggunakan pakan dengan 

kadar protein yang lebih rendah dari 14% menghasilkan 

pertambahan bobot badan berkisar 12,780 ± 2,741 g/ekor/hari. 

 

2.10 Amonia  

Amonia (NH3) merupakan produk utama hasil fermentasi 

protein pakan didalam lambung oleh mikroba dimana semakin 

tinggi NH3 maka semakin tinggi protein pakan mengalami 

fermentasi dalam lambung. Produk NH3 ini didalam lambung 

akan dimanfaatkan oleh mikroba untuk sintesis tubuhnya. 
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Produksi amonia tergantung pada kelarutan protein pakan, 

jumlah protein pakan, lama pakan berada didalam lambung 

(Tarmanto ,2009) 

Diperairan alami, pada suhu dan tekanan normal amonia 

berada dalam bentuk gas dan membentuk kesetimbangan 

dengan ion amonium. Selain terdapat dalam bentuk gas, amonia 

membentuk kompleks dengan beberapa ion logam. Amonia 

juga dapat terserap kedalam bahan-bahan tersuspensi dan 

koloid sehingga mengendap di dasar perairan. Amonia di 

perairan dapat menghilang melalui proses volatilisasi karena 

tekanan parsial amonia dalam larutan meningkat dengan 

semakin meningkatnya pH.  Amonia yang terukur di 

perairan berupa amonia total (NH3 dan NH4 + ). Amonia bebas 

tidak dapat terionisasi (amoniak), sedangkan amonium (NH4 + 

) dapat terionisasi. Persentase amoniak meningkat dengan 

meningkatnya nilai pH dan suhu perairan. Pada pH 7 atau 

kurang , sebagian besar amonia akan mengalami ionisasi. 

Sebaliknya, pada pH lebih besar dari 7, amonia tak terionisasi 

yang bersifat toksik terdapat dalam jumlah yang lebih banyak. 

Amonia bebas yang tak terionisasi bersifat toksik terhadap 

organisme akuatik. Toksisitas amoniak terhadap organisme 

akuatik akan meningkat jika terjadi penurunan kadar oksigen 

terlarut, pH dan suhu. (Hendra, 2009). Menurut Mulyal (2010) 

mengatakan bahwa semakin tinggi protein kasar yang teserap 

oleh sistem pencernaan ternak maka NH3 feses yang dihasilkan 

oleh ternak semakin rendah. 

 


