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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Kelompok terhadap Kecernaan Zat 

Makanan dan Kadar Amonia 

Hasil rata-rata pengaruh kelompok terhadap KcBK, 

KcPK, KcSK, dan Kadar Amonia feses kelinci peranakan New 

Zealand White Jantan Lepas Sapih pada Setiap Kelompok 

tercantum dalam tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh Kelompok  terhadap KcBK (%), KcPK (%), 

KcSK (%), dan Konsentrasi  amonia (mg/l) 

 
 

4.1.1. Pengaruh Kelompok terhadap Kecernaan Bahan 

Kering 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kecernaan bahan 

kering pada kelompok memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05), hal ini karena bobot badan kelinci pada setiap 

kelompok tidak mempengaruhi kecernaan bahan kering 

disamping itu, kecernaan bahan kering yang dihasilkan 

berhubungan dengan jenis pakan, bentuk pakan. kecernaan 

bahan kering yang diperoleh diduga disebabkan oleh berbagai 

faktor antara lain jenis pakan, komposisi ransum (Tillman et al., 

1991). Kecernaan bahan kering yang dihasilkan pada setiap 
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kelompok berturut-turut dari yang paling rendah yaitu 58,83 ± 

5,25 (K3);  60,50 ± 3,49  (K1) ; 61,74 ± 4,40 (K2) ; 62,46 ± 1,98 

(K4). Orskov dan McDonald (1987)  semakin meningkatnya 

rasio konsentrat maka semakin meningkat pula kecernaan 

bahan kering yang dihasilkan hal ini dapat diduga karena 

konsentrat mampu merangsang pertumbuhan mikroba dalam 

lambung ternak sehingga aktivitas pencernaan fermentatif 

meningkat, yang pada akhirnya makin banyak bahan kering 

ransum yang dapat dicerna.  

Peningkatan daya cerna bahan kering ransum akibat 

bertambahnya jumlah pemberian konsentrat disebabkan karena 

konsentrat mempunyai nilai kecernaan yang tinggi dalam 

saluran pencernaan ternak. Konsentrat merupakan bahan pakan 

yang kaya akan zat-zat makanan terutama protein dan energi, 

memiliki kadar serat kasar yang rendah sehingga kecernaannya 

dalam saluran pencernaan cukup tinggi. Tidore (2010), di dalam 

lambung protein akan dihidrolisa menjadi oligopeptida oleh 

enzim proteolitik yang dihasilkan mikroba, dan oligopeptida ini 

dihidrolisa menjadi asam-asam amino. Mikroba inilah yang 

kemudian menjadi sumber protein untuk diserap oleh induk 

semangnya, selain itu induk semang dapat memanfaatkan 

molekul kecil asal oligopeptida, asam-asam amino, asam alfa 

keto dan asam hidroxi alfa yang mungkin tidak terdegradasi di 

lambung ternak (Butcher et al., 1981).  

 Xiangmei (2008) kecernaan pakan akan meningkat 

dengan pemberian pakan konsentrat dari pakan yang memiliki 

kualitas rendah. Kecernaan pakan yang memiliki kualitas relatif 

rendah umumnya meningkat dengan pemberian pakan 

konsentrat Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan adalah 

komposisi pakan, daya cerna protein kasar, lemak, komposisi 

ransum, penyiapan pakan, bobot badan ternak dan jumlah pakan 

yang diberikan (Tillman et al., 1991). 
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Pengelompokan kelinci berdasarkan bobot badan 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap kecernaan 

bahan kering karena kelinci yang digunakan diberi pakan 

dengan jumlah dan jenis pakan yang sama. Bobot badan 

berhubungan dengan jumlah konsumsi pakan, palatabilitas, dan 

komposisi pada pakan. Bobot badan akan mempengaruhi 

konsumsi pakan pada setiap ternak. Parakasi (1999). 

 

4.1.2. Pengaruh Kelompok terhadap Kecernaan Protein 

Kasar 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa kecernaan protein 

kasar pada kelompok memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05), hal ini karena bobot badan kelinci pada setiap 

kelompok tidak mempengaruhi kecernaan protein kasar. Pakan 

yang diberikan pada semua kelompok mempunyai kandungan 

nutrisi yang sama, jumlah pemberian pakan yang sama, dan 

imbangan antara hijauan-konsentrat yang sama sehingga 

jumlah kecernaan protein kasar yang dihasilkan tidak berbeda 

nyata. Kandungan nutrisi yang ada dalam pakan sangat 

mempengaruhi kecernaan yang dihasilkan oleh kelinci terutama 

kandungan protein pada pakan dimana ransum yang diberikan 

mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi maka 

kecernaan protein yang dihasilkan akan tinggi pula begitu juga 

sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Tillman dkk 

(2005) tinggi rendahnya kecernaan protein tergantung pada 

kandungan protein bahan pakan dan banyaknya protein yang 

masuk dalam saluran pencernaan. Kecernaan protein kasar yang 

dihasilkan pada setiap kelompok berturut-turut dari yang paling 

rendah yaitu 85,83 ± 1,51 (K3); 86,03 ± 1,20 (K1) ; 86,75 ± 1,12 

(K4) ; 87,07 ± 1,91 (K2). Meningkatnya kecernaan protein 

kasar pada (K1, K4, dan K2) diduga karena konsumsi 

konsentrat pada kelompok tersebut lebih banyak meskipun 

konsumsi hijauan juga banyak akan tetapi pada kelompo-
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kelompok tersebut mengkonsumsi konsentrat juga dalam 

jumlah banyak sehingga sesuai dengan imbangan pakan yang 

diberikan yaitu hijauan-konsentrat 16,89% : 83,11% dimana 

konsumsi antara hijauan dan konsentrat akan memaksimalkan 

jumlah protein kasar yang dihasilkan. Pemberian imbangan 

pakan antara hijauan-konsentrat  dapat meningkatkan nilai 

kecernaan protein apabila ternak mengkonsumsi pakan sesuai 

dengan imbangan yang diberikan. Peningkatan nilai kecernaan 

protein akibat pakan yang seimbang merupakan pencerminan 

dari adanya penguraian komponen protein kasar mudah dicerna 

dalam tubuh ternak. Hal tersebut diduga akibat adanya peran 

enzim protease yang mampu mendegradasi protein kasar 

(Sukaryana, 2007). 

 Pengukuran kecernaan akan diketahui dengan melihat 

selisih antara jumlah nutrient yang dimakan dan jumlah nutrient 

yang dikeluarkan dalam feses. Zat makanan yang terdapat 

dalam feses inilah yang diasumsikan sebagai nilai yang dicerna 

dan diserap (Herman, 2000). Kecernaan bahan pakan dapat 

dipengaruhi oleh macam bahan pakan yang digunakan dalam 

pakan, kadar zat dalam pakan, level pemberian pakan dan cara 

penyediaan pakan (Irawan, 2009). Mulya (2010) menambahkan 

kecernaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah umur, bentuk fisik dari pakan, dan kandungan nutrisi 

dalam pakan. Kecernaan protein bergantung pada sumber dan 

proses dari sumber bahan protein. Oleh karena itu terhadap 

bahan pakan sumber protein yang berkualitas namun memiliki 

tingkat degradasi tinggi perlu dilakukan perlindungan 

contohnya seperti bungkil kedelai harus melalui proses 

pemanasan agar dapat menurunkan kecernaan dalam lambung 

ternak dan meningkatkan jumlah protein yang tahan akan 

degradasi dalam lambung. 
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Pengelompokan kelinci berdasarkan bobot badan 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap kecernaan 

protein kasar, hal ini karena bobot badan adalah ukuran untuk 

menilai bentuk fisik ternak tidak ada hubungannya dengan zat 

pakan yang di serap tubuh serta kecernaan yang dihasilkan oleh 

seekor ternak. Komposisi pakan yang sama dan bobot badan 

ternak tidak mempengaruhi kecernaan protein kasar (Hartanto, 

1990). 

4.1.3.  Pengaruh Kelompok terhadap Kecernaan Serat 

Kasar. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kecernaan serat 

kasar pada kelompok memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05), hal ini karena bobot badan kelinci pada setiap 

kelompok tidak mempengaruhi kecernaan serat kasar. 

Kecernaan serat kasar yang dihasilkan pada setiap kelompok 

berturut-turut dari yang paling rendah yaitu 58,90 ± 3,32 (K3); 

61,19 ± 3,15  (K1) ; 61,45 ± 2,84 (K4) ; 62,31 ± 5,22 (K2). Hasil 

penelitian memperlihatkan bahwa konsumsi serat kasar tinggi 

menghasilkan kecernaan serat kasar yang tinggi dan sebaliknya. 

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dari Khalil et al., (1986) 

bahwa kemampuan mikroba  mencerna serat kasar tergantung 

pada jumlah serat kasar yang masuk. Semakin banyak jumlah 

serat kasar yang masuk, kemampuan mencerna semakin 

menurun dan sebaliknya. Kecernaan serat kasar kelinci pada 

penelitian sebesar 58,90 – 62,31 %. Menurut Lang (1981), serat 

kasar yang terdapat dalam pakan mempunyai pengaruh terbesar 

terhadap kecernaan zat makanan lainnya, pengaruh ini 

mengakibatkan gerak laju ransum dalam saluran pencernaan 

lebih cepat sehingga kesempatan untuk dicerna oleh enzim 

pencernaan menjadi lebih sedikit.  

Cheeke (1987) menyatakan bahwa semakin tinggi 

kadar serat kasar dalam pakan maka laju pergerakan nutrisi 
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dalam sekum dan colon semakin tinggi. Bahan pakan dengan 

kandungan serat kasar tinggi akan menurunkan kecernaan 

nutrisi lainnya, karena untuk mencerna serat kasar diperlukan 

banyak energi (Lubis, 1992). Terdapat penurunan nilai 

kecernaan serat kasar pada kelompok (K3), hal ini dapat 

disebabkan karena kelinci pada kelompok tersebut lebih 

menyukai hijauan yang diberikan dari pada konsentrat. Diduga 

karena komponen serat (ADF) yang terdapat pada daun kubis 

bunga yang menyebabkan kecernaan serat kasar pada kelompok 

(K3) paling rendah Sesuai dengan pernyataan Cheeke (1987) 

faktor yang mempengaruhi kecernaan serat kasar salah satunya 

adalah perbedaan kadar ADF dalam ransum perlakuan. ADF 

yang tinggi dalam pakan dapat menyebabkan kelinci sulit untuk 

mencerna pakan sehingga kecernaannya rendah. 

Pengelompokan kelinci berdasarkan bobot badan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kecernaan serat 

kasar hal ini karena sebagaimana yang terjadi pada kecernaan 

bahan kering pengelompokan kelinci berdasarkan bobot badan 

memberikan pengaruh yang tidak nyata karena pemberian 

jumlah ransum dan jenis ransum yang diberikan dalam jumlah 

yang sama dan dengan jenis ransum yang sama oleh karena itu 

hal ini dapat juga terjadi pada kecernaan serat kasar bahwa 

pengelompokan kelinci berdasarkan bobot badan memeberikan 

pengaruh yang tidak nyata. Adapun pengelompokan kelinci 

berdasarkan bobot badan tidak berpengaruh terhadap kecernaan 

serat kasarnya, kecernaan serat kasar yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh kandungan serat pada pakan yang dikonsumsi 

ternak (Muhtarom, 2007). 
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4.1.4.  Pengaruh Kelompok terhadap Konsentrasi Amonia 

(NH3). 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa konsentrasi 

amonia pada kelompok memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05), hal ini karena bobot badan kelinci pada setiap 

kelompok tidak mempengaruhi konsentrasi ammonia. Pakan 

yang diberikan pada semua kelompok mempunyai kandungan 

nutrisi yang sama, jumlah pemberian pakan yang sama, dan 

imbangan antara hijauan-konsentrat yang sama sehingga 

konsentrasi amonia tidak berbeda nyata. Sutardi (1980) 

menyatakan bahwa sebagian protein yang masuk ke dalam 

lambung akan mengalami perombakan oleh enzim proteolitik 

yang dihasilkan oleh mikroba lambung menjadi amonia.  

Amonia merupakan sumber nitrogen utama bagi 

mikroba lambung karena amonia yang dibebaskan dalam 

lambung sebagian dimanfaatkan oleh mikroba untuk sintesis 

protein. Hasil penelitian ini menunjukan adanya penurunan 

kadar ammonia yang dihasilkan kelinci secara berturut-turut 

dari yang paling rendah yaitu 1,58 ± 0,37 (K1); 2,42 ± 1,04 (K2) 

; 2,98 ± 1,60 (K4) ; 3,54 ± 2,17 (K3). Nilai ini jauh lebih rendah 

untuk mendukung pertumbuhan mikroba dalam lambung 

kelinci, kekurangan NH3 akan menyebakan aktivitas mikroba 

terhambat dimana hal tersebut akan menurunkan ketersediaan 

jumlah energy dalam tubuh kelinci. Sebagaimana terdapat 

dalam McDonald et al. (2002) yang menyatakan bahwa kadar 

amonia normal untuk mendukung pertumbuhan mikroba dalam 

lambung ternak berkisar 5-17.65 mM. (Soebarinoto et al, 1991)  

rendahnya produksi amonia pada pakan komplit dapat 

disebabkan rendahnya tingkat kelarutan bahan pakan terutama 

kandungan protein, karena protein yang kurang larut akan lolos 

degradasi dengan lebih mudah, sehingga menghasilkan 

produksi amonia yang rendah. (Haresign dkk, 19977) 

kekurangan NH3 akan menghambat aktivitas mikroba untuk 
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mensintesis protein tubuhnya dan menghambat kecepatan 

pencernaan sehingga akan menurunkan ketersediaan energy. 

kecukupan NH3 dalam lambung kelinci bertujuan untuk 

memasok sebagian besar N untuk pertumbuhan mikroba yang 

merupakan prioritas utama dalam mengoptimalkan fermentasi 

hijauan dalam organ pencernaan ternak.  

 Konsentrasi NH3 dalam lambung ternak herbivora 

dipengaruhi oleh kandungan protein dan asam amino serta oleh 

aktivitas mikroba. Senyawa NH3 terbentuk dari proses 

deaminasi asam amino oleh aktivitas mikroba, sehingga 

besarnya konsentrasi tersebut dipengaruhi oleh kandungan 

protein tercerna dalam pakan (Lesmeister, 2004). Sebagian 

besar mikroba dalam pencernaan 82% memerlukan NH3 untuk 

perbanyakan dirinya, terutama dalam proses sintesis sel nya 

(Mbanya dkk, 2010). 

 Pengelompokan kelinci berdasarkan bobot badan 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap kadar amonia, 

hal ini karena amonia berhubungan dengan degradasi protein 

yang terkandung dalam bahan pakan sehingga bobot badan 

tidak terdapat pengaruh terhadap kadar amonia yang dihasilkan 

oleh kelinci. Rahmadi et al. (2010) menyatakan bahwa protein 

di dalam lambung dihidrolisis oleh ezim proteolitik yang 

dihasilkan mikrobia rumen menjadi oligopeptida. 

 

4.2. Pengaruh Bentuk Pakan terhadap Kecernaan Zat 

Makanan dan Kadar Amonia. 

Pengaruh bentuk pakan berbasis konsentrat terhadap 

KcBK, KcSK, KcPK, dan Kadar Amonia feses kelinci 

Peranakan New Zealand White Jantan Lepas Sapih pada Setiap 

Perlakuan tercantum dalam tabel 5. 
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Tabel 5. Pengaruh perlakuan terhadap KcBK (%), KcPK (%), 

KcSK (%), dan Kadar Amonia  

    (mg/l) feses kelinci 

 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukan perbedaan yang nyata  (P<0,05). 

 

4.2.1. Pengaruh Bentuk Pakan Terhadap  Kecernaan Bahan 

Kering. 

Rataan hasil perlakuan dari yang terbesar secara berurutan 

adalah P4 (63,61 ± 2,59), P3 (60,73 ± 3,68), P2 (60,05 ± 2,51), 

dan P1 (59,13 ±5,61). Pengaruh perlakuan lebih lanjut 

dilakukan analisis statistik yang ditampilkan pada Lampiran 4. 

Hasil analisis statistik Lampiran 4 menunjukkan bahwa 

berbagai bentuk pakan  memberikan pengaruh  yang nyata 

(P>0,05) terhadap kecernaan bahan kering pada kelinci 

peranakan New Zealand White Jantan. Hal ini dikarenakan 

bentuk pakan dapat  mempengaruhi jumlah pakan yang dicerna 

oleh ternak berhubungan dengan jumlah kecernaan bahan 

kering yang dikonsumsi dimana pakan yang dikonsumsi lebih 

banyak maka jumlah bahan kering yang tercerna juga semakin 

banyak. Bentuk pakan pasta (P4) paling banyak jumlah 

konsumsinya di bandingkan dengan bentuk pakan pellet (P1), 

Crumble (P2), dan Mash (P3). Hal ini sesuai dengan Manshur 

(2009) yang menyatakan bahwa kelinci lebih menyukai pakan 

dalam bentuk pasta  dan pellet dari pada crumble dan mash. 
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Tiap perlakuan mempunyai nilai kecernaan yang berbeda-beda 

hal ini menunjukan bahwa bentuk pakan konsentrat 

mempengaruhi kecernaan bahan kering yang diserap oleh alat 

pencernaan kelinci Hal ini berhubungan erat dengan retention 

time (lama waktu pakan menempati saluran pencernaan). Dari 

hasil penelitian ini bentuk pakan pellet mempunyai nilai 

kecernaan bahan kering yang paling rendah dari pada crumble, 

mash dan pasta. Rendahnya nilai kecernaan bahan kering pada 

perlakuan bentuk pakan pellet disebabkan karena pakan pellet 

membunyai ukuran lebih padat dan utuh sehingga pada saat 

dikonsumsi pakan akan tinggal lama dalam lambung kelinci 

karena membutuhkan waktu yang relative lama agar pakan 

tersebut benar-benar hancur sehingga dapat diteruskan sampai 

ke anus dan dikeluarkan dalam bentuk feses, karena waktu yang 

lama dalam lambung kelinci inilah kecernaan bahan kering 

yang dihasilkan menjadi lebih sedikit karena merombak pakan 

menjadi partikel yang lebih kecil dapat menyebabkan nutrisi 

terbuang sia-sia, oleh karena itu bentuk pakan dapat 

mempengaruhi jumlah kecernaan yang dihasilkan. beberapa 

faktor yaitu umur ternak, jumlah mikroba, dan komposisi 

ransum. Sesuai dengan pernyataan Tillman et al (1991).  

Rendahnya kecernaan bahan kering yang diperoleh diduga 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain bentuk 

pakan,komposisi ransum, jumlah mikroba maupun umur 

ternak. Berbeda dengan Nugroho (2012) yang menyatkan 

bahwa Pakan dalam bentuk pellet lebih lama tinggal dalam 

saluran pencernaan karena diperlukan waktu untuk memecah 

butiran-butiran pellet yang masuk ke dalam saluran pencernaan 

kelinci. Sementara pada pakan dalam bentuk crumble, mash dan 

pasta karena memang sudah halus bentuknya, maka waktu yang 

dibutuhkan untuk mengecilkan partikel pakan hanya sebentar. 

Pakan yang lebih lama berjalan di dalam saluran pencernaan 

akan mengalami penyerapan nutrien yang lebih baik daripada 
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pakan yang sebentar melewati saluran pencernaan, khususnya 

pada usus halus, tempat terjadinya penyerapan sari-sari 

makanan. Penyerapan sari-sari makanan terjadi pada villi 

(jonjot-jonjot) yang terdapat pada dinding usus. Makanan yang 

lebih lama berada dalam usus akan lebih lama bersinggungan 

dengan villi usus, akibatnya nutrient yang bisa dicerna menjadi 

lebih banyak daripada makanan yang sebentar berada dalam 

usus halus. Nutrien yang diserap lebih banyak pada pakan pellet 

akhirnya akan menghasilkan kecernaan bahan kering lebih 

tinggi daripada pakan mash, crumble, dan pasta. hasil tersebut 

membuktikan bahwa setiap pakan pelakuan terdapat kenaikan 

kecernaan bahan kering. 

 Hasil Uji Duncan’s menunjukan bahwa kecernaan 

bahan kering pada bentuk P1 memberi perbedaan yang tidak 

nyata jika dibandingkan dengan bentuk pakan P2. kecernaan 

bahan kering pada bentuk P2 memberi perbedaan yang tidak 

nyata jika dibandingkan dengan bentuk pakan P3. kecernaan 

bahan kering pada bentuk P3 memberi perbedaan yang tidak 

nyata jika dibandingkan dengan bentuk pakan P4 kecernaan 

bahan kering pada bentuk P4 memberi perbedaan yang nyata 

jika dibandingkan dengan bentuk pakan P1. Hal ini 

berhubungan dengan luas permukaan partikel dan ukuran 

partikel bentuk pakan. Pakan yang memiliki ukuran partikel 

yang lebih besar dan luas permukaan yang lebih kecil seperti 

pellet dan crumble di butuhkan waktu untuk memecahnya 

menjadi butiran-butiran sehingga pakan dalam bentuk ini lebih 

lama dalam saluran pencernaan, pakan yang lebih lama berada 

dalam saluran pencernaan akan mengalami penyerapan zat 

makanan yang lebih baik. Bentuk pasta lebih lama dalam 

saluran pencernaan dibandingkan pellet, crumble dan mash, 

dikarenakan pasta memiliki ukuran partikel besar dan luas 

permukaan yang lebih kecil. Walaupun pasta merupakan mash 

yang dicampur dengan air. Mash yang seharusnya memiliki 
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ukuran partikel paling kecil dan luas permukaan paling besar, 

dikarenakan daya ikat air pada campuran pasta luas permukaan 

partikel pakan menjadi lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh air 

mengikat butiran-butiran mash menjadi bentuk yang lebih 

padat. Mash adalah bentuk pakan yang memiliki bentuk yang 

halus dan luas permukaan partikel lebih kecil sehingga 

dibutuhkan waktu yang sebentar dalam saluran pencernaan. 

Lama pakan dalam saluran pencernaan berhubungan langsung 

dengan penyerapan nutrisi dari pakan. 

4.2.2. Pengaruh Bentuk Pakan Terhadap Kecernaan 

Protein Kasar 

Rataan hasil perlakuan dari yang terbesar secara 

berurutan adalah P4 (88,23 ± 0,57), P1 (87,10 ± 0,60), P2 (86,36 

±0,76), dan P3 (85,36 ±1,85). Pengaruh perlakuan lebih lanjut 

dilakukan analisis statistik yang ditampilkan pada Lampiran 6. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa 

berbagai bentuk pakan  memeberikan pengaruh  yang nyata 

(P>0,05) terhadap kecernaan protein kasar pada kelinci 

peranakan New Zealand White Jantan. Hal ini karena hasil 

kecernaan dari bahan kering berpengaruh nyata sehingga 

kecernaan protein juga menunjukan hasil yang sangat nyata 

pula, terlihat dari penelitian ini bahwa kecernaan bahan kering 

pada perlakuan pasta (P4) menunjukan nilai yang paling tinggi 

begitu juga pada kecernaan protein kasar pada perlakuan pasta 

(P4) juga menunjukan hasil yang paling tinggi, berbeda pada 

perlakuan pellet (P1) pada kecernaan bahan kering (P1) 

memberikan nilai yang rendah akan tetapi pada kecernaan 

protein kasar mempunyai nilai kecernaan yang tinggi hal ini 

diduga karena komposisi ransum yang mempunyai protein 

tinggi maka kecernaan yang dihasilkan juga akan tinggi, begitu 

pula pada perlakuan crumble (P2) dan mash (P3) kecernaan 

protein yang dihasilkan juga berhubungan dengan jumlah 
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kecernaan bahan kering yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari Okmal (1993) kadar protein kasar dalam 

ransum yang tinggi dan disertai konsumsi bahan kering yang 

tinggi menghasilkan konsumsi protein kasar yang tinggi pula 

dan sebaliknya.  

Cakra et al. (2005) yang melaporkan bahwa konsumsi 

protein kasar berkorelasi positif dengan konsumsi bahan kering. 

Purnom(2006) menyatakan bahwa tinggi rendahnya nilai KcBK 

pakan akan berpengaruh terhadap tingkat KcPK-nya. 

Pernyataan tersebut didukung oleh Mathius et al. (1991) yang 

menyatakan bahwa banyaknya BK yang dikonsumsi akan 

mempengaruhi besarnya nutrien yang dikonsumsi, oleh karena 

itu apabila BK yang dikonsumsi semakin banyak maka 

konsumsi PK juga meningkat begitu pula sebaliknya. Ransum 

yang diberikan pada tiaptiap perlakuan adalah sama, sehingga 

memiliki kandungan BK dan BK yang sama. Menurut Mathius 

et al. (2001), kecernaan bahan makanan dapat dipengaruhi oleh 

umur ternak, level pemberian pakan, cara pengolahan dan 

pemberian pakan, komposisi pakan dan kadar zat makanan yang 

dikandungnya. 

Kecernaan protein kasar tergantung pada kandungan 

protein di dalam ransum (Ranjhan, 1980). Ransum 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 (Scheineder dan Flatt 1975; Tillman, dkk., 1998). 

Adanya daya cerna bahan kering ransum yang sama maka 

kecernaan protein ransum pun akan memberikan pengaruh yang 

sama sesuai dengan pendapat Morrison (1961) bahwa protein 

merupakan bagian dari bahan kering sehingga apabila 

kecernaan bahan kering meningkat maka kecernaan protein 

juga akan meningkat. Nilai kecernaan bahan kering yang tinggi 
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menunjukkan tingginya kualitas ransum dan protein yang 

mudah dicerna merupakan protein yang berkualitas baik 

(Bautrif, 1990). 

Hasil Uji Duncan’s menunjukan bahwa kecernaan 

bahan kering pada bentuk P1 memberi perbedaan yang tidak 

nyata jika dibandingkan dengan bentuk pakan crumble (P2) 

kecernaan protein kasar pada bentuk crumble (P2) memberi 

perbedaan yang tidak nyata jika dibandingkan dengan bentuk 

pakan mash (P3). kecernaan protein kasar pada bentuk mash 

(P3) memberi perbedaan yang tidak nyata jika dibandingkan 

dengan bentuk pakan P4 kecernaan protein kasar pada bentuk 

pasta (P4) memberi perbedaan yang nyata jika dibandingkan 

dengan bentuk pakan pellet (P1). Hasil tersebut membuktikan 

bahwa pakan perlakuan pasta (P4) memiliki kecernaan protein 

kasar tertingi pada kelinci New Zealand White Jantan Lepas 

Sapih yaitu sebesar 88,23% sedangkan untuk kecernaan protein 

kasar terendah pada perlakuan mash yaitu sebesar 85,36%. 

Tingginya kecernaan protein kasar kelinci pada penelitian 

disebabkan oleh tingginya kandungan protein kasar ransum 

perlakuan yaitu 17,24%. Garcia et al. (1993) menyatakan 

bahwa kecernaan protein kasar dipengaruhi oleh kadar serat 

kasar dan protein ransum, selain itu konsumsi juga akan 

mempengaruhi tingkat kecernaan protein.  

Tillman et al (1998) menyatakan bahwa daya cerna 

didasarkan atas asumsi bahwa nutrien yang tidak terdapat dalam 

feses adalah habis dicerna dan diabsorbsi oleh ternak. 

Pengukuran daya cerna secara konvensional terdiri dari dua 

periode yaitu periode pendahuluan dan periode koleksi. Selama 

periode pendahuluan, ransum diberikan pada ternak paling 

sedikit dua kali sehari, hal ini bertujuan membiasakan ternak 

pada ransum dan lingkungan sekitar. Periode pendahuluan 

diikuti periode koleksi dengan mengumpulkan dan menimbang 

feses yang dihasilkan. Selain itu, Tillman (1998) 



64 
 

menambahkan, faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna 

adalah komposisi pakan, daya cerna semu protein, lemak pakan, 

komposisi ransum, penyiapan pakan, faktor hewan dan jumlah 

pakan yang dikonsumsi. 

4.2.3. Pengaruh Bentuk Pakan Terhadap Kecernaan Serat 

Kasar. 

Rataan hasil perlakuan dari yang terbesar secara 

berurutan adalah P4 (61,29 ± 2,34), P1 (57,16 ± 6,14), P3 (55,56 

± 3,67), dan P2 (53,08 ± 3,63) . Pengaruh perlakuan lebih lanjut 

dilakukan analisis statistik yang ditampilkan pada Lampiran 6. 

Hasil analisis statistik Lampiran 6 menunjukkan bahwa 

berbagai bentuk pakan  memeberikan pengaruh  yang nyata 

(P>0,05) terhadap kecernaan bahan kering pada kelinci 

peranakan New Zealand White Jantan. Hal ini karena masing-

masing perlakuan diberikan pakan dengan bentuk yang 

berbeda-beda pada perlakuan pasta (P4) memiliki nilai 

kecernaan serat kasar yang paling tinggi dari pada yang lain 

karena bentuk pasta memiliki bentuk lembut dan berair 

sehingga apabila dikonsumsi akan dengan mudah dan cepat 

diserap vili-vili usus sehingga kecernaan serat kasar yang 

dihasilkan paling tinggi, sementara untuk perlakuan pellet (P1), 

perlakuan crumble (P3), dan perlakuan mash (P2) memiliki 

nilai kecernaan serat kasar yang relative sama, hal ini karena 

ketiga bentuk pakan tersebut kurang maksimal untuk diserap 

oleh vili-vili usus selain itu penyerapanya membutuhkan waktu 

yang agak lama sehingga nutrient dalam pakan didegradasi oleh 

mikroba akibatnya nutrient yang diserap oleh tubuh menjadi 

lebih sedikit selain itu kecernaan yang rendah juga dapat 

disebabkan oleh kandungan serat yang terlalu tinggi pada 

pakan. Sesuai dengan pernyataan Dewi (2008) ransum yang 

mengandung serat kasar tinggi akan menurunkan koefisien 

cerna zat-zat makanan lain seperti protein dan lemak. jumlah 
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kandungan serat kasar yang tinggi pada ransum yang 

dikonsumsi oleh seekor ternak menyebabkan laju pergerakan 

makanan dalam saluran pencernaan ternak tersebut menjadi 

tinggi, sehingga kerja enzim pencernaan menjadi lebih singkat 

dan akhirnya menurunkan kecernaan. Bahan makanan yang 

mengandung serat kasar tinggi akan menurunkan koefisien 

cerna zat-zat makanan lainnya, tingginya komponen serat yang 

tidak dapat dicerna (lignin dan silika) dapat menyebabkan 

rendahnya kecernaan (Oluokun, 2005)  . 

Menurut Lang (1981), serat kasar yang terdapat dalam 

pakan mempunyai pengaruh terbesar terhadap kecernaan nutrisi 

lainnya, pengaruh ini mengakibatkan gerak laju ransum dalam 

sauran pencernaan lebih cepat sehingga kesempatan untuk 

dicerna oleh enzim pencernaan menjadi lebih sedikit. Cheeke 

(1987) menyatakan bahwa semakin tinggi kadar serat kasar 

dalam pakan maka laju pergerakan nutrisi dalam caecum dan 

colon semakin tinggi. Bahan pakan dengan kandungan serat 

kasar tinggi akan menurunkan kecernaan nutrisi lainnya, karena 

untuk mencerna serat kasar diperlukan banyak energi. Menurut 

Tillman et al. (1991) serat kasar mempunyai pengaruh yang 

terbesar terhadap nilai cerna. Komponen serat kasar yang 

berkaitan dengan kecernaan pakan terutama adalah selulosa, 

hemiselulosa, dan sebagian lignin. Lubis (1992) kadar serat 

kasar yang terlalu tinggi dapat mengganggu pencernaan zat-zat 

lainnya sehingga daya cerna dari bahan makanan itu rendah. 

Hasil Uji Duncan’s menunjukan bahwa pada bentuk P1 

memberi perbedaan yang tidak nyata jika dibandingkan dengan 

bentuk pakan P2. kecernaan serat kasar pada bentuk P2 

memberi perbedaan yang tidak nyata jika dibandingkan dengan 

bentuk pakan P3. Kecernaan serat kasar pada bentuk P3 

memberi perbedaan yang tidak nyata jika dibandingkan dengan 

bentuk pakan P4. kecernaan serat kasar pada bentuk P4 

memberi perbedaan yang nyata jika dibandingkan dengan 
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bentuk pakan P1. Hal ini berhubungan dengan kandungan serat 

kasar pada ransum yang diberikan perbedaan yang tidak nyata 

diantara perlakuan karena kelinci mengkonsumsi pakan 

konsentrat dari jenis yang sama serta diberikan hijauan dengan 

jumlah dan jenis yang sama pula, sehingga kecernaan serat 

kasar yang diperoleh menunjukan perbedaan yang tidak nyata. 

Anggorodi (1990) menyatakan bahwa tinggi rendahnya 

kecernaan pakan dipengaruhi oleh suhu lingkungan, laju 

perjalanan pakan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan 

pakan, komposisi ransum, dan pengaruh terhadap perbandingan 

dari zat makanan lain. 

Ketika hewan mengkonsumsi serat yang cukup tinggi 

maka viskositas usus meningkat, perubahan viskositas terjadi di 

sepanjang saluran usus, viskositas terendah terjadi di bagian 

duodenum serta viskositas tertinggi terjadi ileum  Zebrowska 

dan Low (1987). Daya cerna di mukosa usus merupakan 

langkah yang sangat penting untuk menghubungkan antara 

pencernaan dan penyerapan (Diebold et al., 2004). Viskositas 

dalam usus kecil dan sekum pada kelinci berhubungan dengan 

jenis kelamin, kelinci betina umumnya mempunyai tingkat 

viskositas yang lebih tinggi dari pada kelinci jantan. Karmauner 

and Struklec (1996) menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

pada berat sekum antara kelinci jantan dan betina, kelinci betina 

memiliki ukuran yang lebih besar dari pada kelinci jantan. 

 

4.2.4. Pengaruh Bentuk Pakan Terhadap Kadar NH3 feses 

Rataan hasil perlakuan dari yang terbesar secara 

berurutan adalah P4 (3,17), P1 (1,84), P2 (0,79), dan P3 (0,78). 

Pengaruh perlakuan lebih lanjut dilakukan analisis statistik 

yang ditampilkan pada Lampiran 6. Hasil analisis statistik pada 

Lampiran 6 menunjukkan bahwa berbagai bentuk pakan  

memeberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar 



67 
 

NH3 feses pada kelinci peranakan New Zealand White Jantan. 

Hal ini berhubungan dengan jumlah kecernaan protein yang 

dihasilkan, bila kecernaan yang dihasilkan tinggi maka kadar 

ammonia yang dihasilkan akan rendah. Sesuai dengan pendapat 

dari Satter dan Slyter (1974) Jika pakan defisien protein atau 

tinggi kandungan protein yang lolos degradasi, maka 

konsentrasi N-NH3 lambung akan rendah (lebih rendah dari 50 

mg/1 atau 3,57 mM) dan pertumbuhan organisme pada lambung 

akan lambat Sebaliknya, jika degradasi protein lebih cepat 

daripada sintesis protein mikroba maka NH3 akan terakumulasi 

dan melebihi konsentrasi optimumnya. Kisaran optimum NH3 

dalam lambung berkisar antara 85 – 300 mg/l 1 atau 6-21 mM. 
terlihat dari penelitian ini bahwa kadar ammonia yang 

dihasilkan yaitu 0,78 – 3,17 mM  lebih rendah jauh disbanding 

dengan pernyataan dari Rahmadi et al (2010) yang menyatakan 

bahwa konsentrasi amonia optimal dalam mendukung sintesis 

protein mikroorganisme antara 3,57 – 7,14 mM. orskov (1982) 

bahwa produksi amonia dipengaruhi oleh jumlah protein dalam 

ransum. Berbeda dengan Sutardi (1979) bahwa berkisar 

konsentrasi amonia optimal dalam mendukung sintesis protein 

mikroorganisme antara 4-12 mM. 

Hasil produksi NH3 pakan komplit perlakuan berada 

pada kisaran 0,78 – 3,17 mM. Hasil tersebut dapat dikatakan 

rendah. Menurut Soebarinoto et al. (1991) rendahnya produksi 

amonia pada pakan komplit dapat disebabkan rendahnya tingkat 

kelarutan bahan pakan terutama kandungan protein, karena 

protein yang kurang larut akan lolos degradasi dengan lebih 

mudah, sehingga menghasilkan produksi amonia yang rendah. 

Mikroba dalam lambung kelinci akan mensintesis sejumlah 

vitamin dan protein yang mengandung asam amino esensial. 

Kadar amonia hasil penelitian sudah mampu untuk mendukung 

sintesis protein mikroorganisme.  
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Bryant (1974) menyatakan bahwa dalam mayoritas 

bakteri dalam lambung dapat mengunakan amonia sebagai 

sumber nitrogen. Produksi protein mikroba dalam lambung 

kelinci dapat ditingkatkan dengan menambahkan karbohidrat 

mudah dicerna dalam lambung seperti tetes tebu, pati, glukosa, 

fruktosa dan sukrosa. Adanya karbohidrat yang mudah 

difermentasi tersebut memungkinkan mikroba mendapatkan 

energi yang lebih baik untuk membentuk protein tubuhnya. 

Kadar N-amonia, serta pembentukan protein mikroba 

merupakan beberapa tolak ukur nilai gizi dan manfaat bahan 

serta aktivitas di dalam lambung kelinci. Proses degradasi 

bahan makanan menghasilkan N-amonia yang sebagian 

digunakan untuk sintesis protein mikroba (Chalupa, 1977). 

Hasil Uji Duncan’s menunjukan bahwa kecernaan 

bahan kering pada bentuk pellet (P1) memberi perbedaan yang 

tidak nyata jika dibandingkan dengan bentuk crumble (P2). 

kecernaan bahan kering pada bentuk crumble (P2) memberi 

perbedaan yang tidak nyata jika dibandingkan dengan bentuk 

pakan mash (P3). kecernaan bahan kering pada bentuk mash 

(P3) memberi perbedaan yang tidak nyata jika dibandingkan 

dengan bentuk pakan pasta (P4) kecernaan bahan kering pada 

bentuk pasta (P4) memberi perbedaan yang nyata jika 

dibandingkan dengan bentuk pakan pellet (P1). Kadar amonia 

pada perlakuan pasta (P4) memiliki kandungan NH3 tertinggi 

yaitu 3,17 sedangkan perlakuan crumble (P2) memiliki kadar 

NH3 yang terendah yaitu sebesar 0,78. Kadar amonia juga 

dipengaruhi oleh kecernaan protein kasar semakin tinggi 

kecernaan protein kasar maka semakin rendah kadar amonia 

yang dihasilkan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Okmal 

(1993),  yang menyatakan bahwa semakin tinggi kecernaan 

protein kasar seekor ternak maka kadar NH3 feses ternak yang 

dihasilkan rendah. 


