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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pakan Kelinci 

Pakan merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam pemeliharaan ternak, selain faktor pemilihan bibit 

dan tata laksana pemeliharaan yang baik, sehingga 

keberhasilan usaha peternakan banyak ditentukan oleh 

pakan yang diberikan (Dewi, 2006). Pemberian pakan 

dalam usaha peternakan perlu memperhatikan pemilihan 

bahan pakan sebagai penyusun ransum yang sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan frisiologis pencernaan 

(Lestari, 2005). Penambahan konsentrat pada pakan 

hijauan kelinci dapat meningkatkan pertambahan bobot 

badan harian (Basuki, 1985). Menurut Blakely dan Bade 

(1992), kelinci membutuhkan karbohidrat, lemak, 

protein, mineral, vitamin, dan air. Jumlah kebutuhannya 

tergantung pada umur, tujuan produksi, serta laju atau 

kecepatan pertumbuhannya. 

Secara umum pakan ternak terdiri dari hijauan dan 

konsentrat. Hijauan mengandung serat kasar lebih tinggi 

daripada konsentrat. Konsentrat mengandung 

karbohidrat, protein dan lemak yang lebih tinggi 

disbanding hijauan (Prasetiawan, 2009). Konsentrat 

adalah bahan pakan tambahan diberikan untuk 

melengkapi kekurangan nutrien yang terdapat dalam 

hijauan supaya penampilan produksi lebih baik 

(Williamson, 1993). Pakan ternak kelinci terdiri dari 
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hijauan, hay, biji-bijian, umbi-umbian dan konsentrat. 

Pakan hijauan dapat diberikan pada kelinci sekitar 60 – 

80 % dan sisanya adalah konsentrat. 

Konsentrat merupakan pakan tambahan yang 

diberikan untuk melengkapi kekurangan nutrien yang 

didapat dari pakan hijauan. Konsentrat mempunyai 

kandungan energi, protein dan lemak yang relatif lebih 

tinggi dengan kandungan serat kasar yang lebih rendah 

dibandingkan hijauan (Williamson, 1993). Ternak kelinci 

mempunyai keterbatasan dalam mencerna serat kasar. 

Pemberian hijauan dalam bentuk segar atau dalam bentuk 

kering dari legume yang berkualitas baik sudah cukup 

memenuhi kebutuhan pokok hidup kelinci. Hal ini 

disebabkan karena legume mengandung protein kasar 

tinggi dan sangat disukai oleh semua ternak, termasuk 

kelinci. 

Agar kelinci dapat tumbuh dengan baik diperlukan 

bahan pakan yang cukup mengandung energi (ME) 

sebesar 2600 - 2900 kkal, 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 sebesar 0,3 mg, copper sebesar 3 %, 

yodium sebesar 0,2 mg, dan mangaan sebesar 2,5 %. 

Secara garis besar, bahan pakan ternak dapat 
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dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu hijauan dan 

konsentrat (Arinita, 2010). 

2.2 Bentuk Pakan Konsentrat 

Pakan kering dapat diberikan dalam bentuk pellet 

atau mash. Pellet khusus untuk kelinci sangat penting, 

karena kualitas yang lebih homogen dan tetap sehingga 

peternak bisa menyimpan pakan untuk jangka waktu 

lama (Kayaode, 2012). 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. 

Bentuk pakan kering selain pellet adalah mash. Mash 

adalah pakan campuran yang disusun dari berbagai 

macam bahan pakan tetapi tidak dibentuk menjadi pellet 

(Nugroho, Subur dan Panjono, 2012). 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 pakan, kualitas pakan 

mudah diamati, kekurangannya pakan butiran akan 

termakan sehingga menyisakan bagian halus (Achmanu, 

2011). 

Konsentrat berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi 

pakan dan sebagai pakan penguat. Konsentrat sebagai 

komponen pakan diberikan sebagai pakan penguat, 

apabila pakan pokoknya berupa hijauan. Konsentrat 
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untuk pakan kelinci dapat berupa pellet (Tarmanto, 

2009). 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 

nutrien agar sesuai dengan kebutuhan pokok hidup 

kelinci dan disesuaikan dengan tujuan produksi yang 

diharapkan serta menjaga daya tahan tubuh terhadap 

lingkungan (Arinita, 2010). Bahan pakan konsentrat 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan pakan konsentrat 

sumber energi dan bahan pakan konsentrat sumber 

protein. Konsentrat merupakan pakan penguat berupa 

campuran bahan pakan yang terdiri dari 60 % TDN dan 

berperan melengkapi kekurangan nutrien yang 

dibutuhkan untuk pokok hidup. Jumlah pemberian 

konsentrat antara 50 - 150 gram/ekor/hari (Arinita, 2010).  

2.2.1 Pellet 

Pellet adalah hasil modifikasi dari mash yang 

dihasilkan dari pencetakan mesin pellet menjadi lebih 

keras. Bentuk fisik pakan berupa pellet ini sangat 

dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan, ukuran 

pencetak, jumlah air, tekanan dan metode setelah 

pengolahan serta penggunaan bahan pengikat/perekat 

untuk menghasilkan pellet dengan struktur yang kuat, 

kompak dan kokoh sehingga pellet tidak mudah pecah 

(Retnani, 2010). Ukuran pellet yang baik untuk kelinci 



13 

 

adalah panjang  0,64 cm atau lebih kecil dan diameter 

0,48  cm atau lebih kecil (Sudjatinah dan Wibowo, 2003). 

Konsentrat bentuk pellet dapat dilihat pada Gambar 2.   

 
Gambar 1. Bentuk Pellet 

2.2.2 Crumble 

Pakan yang baik memiliki sifat palatabel, tidak 

mudah rusak selama penyimpanan, kandungan nutrisi 

yang baik, menghasilkan pertambahan bobot badan 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 dari pada 

mash (Retnani, 2009). Bentuk Crumble dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 2. Bentuk Pakan Crumble 

2.2.3. Mash 

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). Halus (Mash) keadaan fisik halus 

seperti serbuk. Konsumsi pakan lebih uniform seragam, 

bagian penting umumnya bentuk serbuk akan ikut 

termakan. Kekurangannya biaya bertambah untuk 

menghaluskan pakan, pakan mudah menggumpal 

(Achmanu, 2011). Bentuk mash dapat dilihat pada 

Gambar 4. 
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              Gambar 3. Bentuk Pakan Mash 

2.2.4 Pasta 

Bentuk pakan yang dimana menggunakan air dalam 

campuran sehingga lebih lembek dari pada mash, pellet, 

ataupun crumble, dengan perbandingan 1:1. Pakan pasta 

adalah bentuk ransum yang basah atau pakan kering yang 

harus dicampur dengan air terlebih dahulu (Titus and 

Fritz, 1971). Cara pemberian pakan secara basah yaitu 

pakan yang berupa konsentrat dicampur dengan air. 

Keadaan atau bentuk pakan setelah dicampur dengan air 

adalah pakan tersebut tidak sampai mengeluarkan air 

kalau kita peras. Konsentrat dalam bentuk pasta dapat 

dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 4. Bentuk Pakan Pasta 

2.3 Hijauan 

Pemberian pakan pada ternak kelinci umumnya 

hanya terdiri dari hijauan, dan atau limbah sayuran 

Ternak kelinci merupakan hewan monogastrik yang 

memerlukan pakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat 

guna menunjang pertumbuhan yang optimal (Abun, 

Rusmana, dan Saefulhadjar, 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.  

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). Salah satu hijauan yang bisa digunakan sebagai 
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pakan untuk kelinci yaitu daun kubis. dimana klasifikasi 

tanamannya sebagai berikut:  

Divisi   : Spermatophyta. 

Sub divisi  : Angiospermae. 

Kelas   : Dicotyledoneae. 

Ordo   : Rhoeadales.  

Famili   : Crucifera. 

Genus   : Brassica. 

Spesies  : Brassica oleraceae var. botrytis L.  

Kubis banyak mengandung Sulforapan (SFN). 

Selain itu dari proses biosintesis di dalam brokoli juga 

dihasilkan 3,3-diindolilmetana (DIM). Juga terdapat 

kandungan lemak, protein, karbohidrat, serat, air, zat 

besi, kalsium, mineral, dan bermacam vitamin (A, C, E, 

Vitamin, ribofalvin, nikotinamide). Daun kubis bunga 

berbentuk bulat telur (oval) dengan bagian tepi daun 

bergerigi, agak panjang seperti daun tembakau dan 

membentuk celah - celah yang menyirip agak 

melengkung ke dalam. Daun kubis bunga berkhasiat 

mempercepat penyembuhan penyakit serta mencegah dan 

menghambat perkembangan sel-sel kanker di dalam 

tubuh, 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. Pertumbuhan optimum dapat 
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tercapai pada tanah yang banyak mengandung humus, 

gembur, porus, dengan pH tanah antara 6–7 dan pada 

suhu 17 
0
C.  Waktu tanam yang baik pada awal musim 

hujan atau awal musim kemarau. Namun kubis bunga 

dapat ditanam sepanjang tahun dengan pemeliharaan 

lebih intensif (Pramesti, 2013). Daun kubis bunga 

memiliki kandungan sebagai berikut BK 54,92 %; Abu 

6,21 %; PK 15,14 %; SK 10,4 %; dan LK 1,92 % 

(Saenab, 2013) .  

 
Gambar 5. Daun Kubis 

(http://bangunjokolaksono.files.wordpress.com/2011/12/

kembang-kol1.jpg&imgrefurl) 

2.4 Kebutuhan Zat Pakan Kelinci 

Pakan merupakan faktor terpenting dalam usaha 

peternakan yang menentukan 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. Kualitas pakan kelinci merupakan faktor 
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penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, 

pembiakan, panjang umur, dan lain-lain. Makanan 

penguat dengan serat kasar rendah cenderung memberi 

pengaruh yang lebih baik terhadap kemampuan produksi 

ternak kelinci, sehingga kelinci dalam pakannya harus 

memenuhi akan kebutuhan nutrisi dari kelinci tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Ternak Kelinci 

Nutrien  

Pertumbuhan Hidup 

Pokok 

Bunting Laktasi 

Digestible Energy 

(Kcal/kg) 

2500 2100 2500 2500 

TDN   (%) 65 55 58 70 

Protein Kasar (%) 16 12 15 17 

Lemak (%) 2 2 2 2 

Serat Kasar (%) 10-12 14 10-12 10-12 

Ca (%) 0,45 - 0,40 0,75 

P (%) 0,55   0,50 

Metionin+Cystine 0,60   0,60 

Lysin 0,65   0,75 

Sumber :  NRC (1977) 
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Pakan kelinci dalam kandungannya bahan kering 

merupakan bahan yang cukup penting yang dikarenakan 

sebagai penentu dari perhitungan akan pemberian pakan 

yang berbeda-beda tergantung pada umur dan berat 

badan ternak kelinci tersebut, dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan Bahan Kering Ternak Kelinci 

 
Sumber : NRC (1997) dalam Ensminger (1991) 

Pertumbuhan dari kelinci jantan pada dasarnya 

lebih cepat dibanding dengan kelinci betina akan tetapi 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pertumbuhannya dan 

produksi kelinci jantan harus terpenuhi, dimana 

kebutuhan nutrisi dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. 
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Tabel 3. Kebutuhan zat makanan pejantan sedang tumbuh 

 
Sumber : NRC, (1977) 

Tabel 4. Persentase Komposisi Pakan Kelinci 

 
 Sumber: Blakely and Bade (1998) 

2.5 Kelinci 

Ternak kelinci merupakan salah satu komoditas 

peternakan yang berpotensi dikembangkan sebagai ternak 

penghasil daging. Selain harganya yang relatif murah 

juga dapat menghasilkan daging berkualitas tinggi 

dengan kandungan protein hewani yang tinggi pula. 

Ternak kelinci dikenal sebagai ternak herbivora non 
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ruminansia (pseudoruminansia) yang memiliki saluran 

pencernaan yang dapat memfermentasi pakan yang 

dikonsumsi sehingga dapat memanfaatkan hijauan dan 

limbah pertanian secara efisien namun demikian perlu 

dilakukan pengawasan dalam pemberian pakan terhadap 

dampak akhirnya (Zakiyah, 2011). Kelinci termasuk jenis 

pseudo ruminant yaitu herbivora yang tidak mampu 

mencerna serat kasar dengan baik. Sistematika ternak 

kelinci sebagai berikut: 

Kingdom       : Animalia  

Phylum          : Chordata  

Sub Phylum   : Vertebrata  

Classis           : Mamalia  

Sub Classis    : Lagomorpa  

Familia          : Leporidae  

Sub Familia   : Orictolagus  

Spesies           : Oritolagus spp  

Jenis yang umum diternakkan adalah American 

Chinchilla, Angora, Belgian, Californian, Dutch, English 

Spot, Flemish Giant, Havana, Himalayan, New Zealand 

Red, White dan Black, Rex Amerika. Kelinci lokal yang 

ada sebenarnya berasal dari dari Eropa yang telah 

bercampur dengan jenis lain hingga sulit dikenali lagi. 

Jenis New Zealand White dan Californian sangat baik 

untuk produksi daging, sedangkan Angora baik untuk 

bulu. Manfaat yang diambil dari kelinci adalah bulu dan 

daging yang sampai saat ini mulai laku keras di pasaran. 
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Selain itu hasil ikutan masih dapat dimanfaatkan untuk 

pupuk, kerajinan dan pakan ternak. 

 

 
Gambar 6. Kelinci New Zealand White 

(http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://bgs-

jogja.com/wp-content/uploads/2013/12/new-zealand-

white1.jpg&imgrefurl) 

Bangsa-bangsa kelinci dapat dihasilkan dengan tiga 

cara. Pertama, dengan mengendalikan sifat-sifat yang 

diwariskan untuk menghasilkan warna tipe kulit-bulu 

(fur) (Dewi, 2006). Menurut McNitt (2002), kelinci New 

Zealand White merupakan kelinci untuk produksi daging 

komersial yang bangsanya berasal dari U.S.A dan 

termasuk dalam spesies O. Cuniculus dari genus 

Orictolagus. 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. New Zealand White 
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merupakan kelinci albino, tidak mempunyai bulu yang 

mengandung pigmen. Bulunya putih mulus, padat, tebal, 

agak kasar kalau diraba dan mata merah. Menurut Lebas 

et al. (1986), kelinci NZW termasuk bangsa medium 

yang memiliki bobot hidup antara 3,5-4,0 kg.  

Ras New Zealand White merupakan kelinci albino, 

mempunyai bulu yang tidak menhanding pigmen. 

Bulunya putih halus, padat, tebal, dan matanya berwarna 

merah. Kelinci New Zealand White berasal dari New 

Zealand, sehingga disebut New Zealand White. 

Keunggulan dari kelinci tersebut adalah pertumbuhannya 

yang cepat. Berat anak umur 58 hari sekitar 1,8 kg, umur 

8 minggu beratnya rata-rata 3,6 kg, dan umur 10-12 

minggu beratnya mencapai 4,5-5 kg (McNitt, 2002). 

2.6 Konsumsi Pakan Kelinci New Zealand White 

Ransum yang dikonsumsi oleh ternak harus dapat 

memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, dan 

produksi. Jika konsumsi energi yang berasal dari pakan 

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok, 

menyebabkan penurunan berat badan (Prasetiawan, 

2009). Tingkat konsumsi pakan adalah jumlah pakan 

yang terkonsumsi oleh hewan atau ternak. Konsumsi 

tidak berdiri tunggal tetapi ada beberapa hal 

mempengaruhi konsumsi, yaitu: temperatur lingkungan, 

kondisi pakan, dan kesehatan ternak. Konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis pakan, 

palatabilitas pakan, faktor toksik dan pakan yang 
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voluminous atau bulky. Kemampuan ternak untuk 

mengkonsumsi pakan sangat dipengaruhi oleh berat 

badan, umur, jenis kelamin, lingkungan, kesehatan, dan 

mutu pakan (Tarmato, 2009). 

Ada dua faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 

ternak yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 

eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan 

disekitarnya, sedangkan faktor internal merupakan faktor 

yang berasal dari ternak itu sediri, diantaranya yaitu 

temperatur tubuh, palatabilitas, umur, jenis kelamin, 

bentuk pakan/bahan pakan, dan produksi (Arifianto, 

2003).  

Tinggi rendahnya kandungan energi pakan akan 

dapat mempengaruhi banyak sedikitnya kansumsi pakan, 

di samping itu konsumsi pakan juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu : 1) Macam pakan, konsumsi pakan 

hasil samping akan berlainan dengan konsumsi pakan 

yang bukan hasil samping. 2) Palatabilitas, konsumsi 

pakan yang tercemar jamur akan berlainan dengan 

konsumsi pakan yang tidak tercemar. 3) Faktor toksik 

akan dapat menghambat proses metabolisme, dan 4) 

Pakan yang voluminous (bulky), pakan yang voluminous 

(bulky) atau pakan yang mengandung serat kasar yang 

tinggi akan menurunkan jumlah konsumsi pakan 

(Prasetiawan, 2009). 
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2.7 Kandang 

Fungsi kandang sebagai tempat berkembangbiak 

dengan suhu ideal 21 
0
C, sirkulasi udara lancar, lama 

pencahayaan ideal 12 jam dan melindungi ternak dari 

predator. Menurut kegunaan, kandang kelinci dibedakan 

menjadi kandang induk, untuk induk/kelinci dewasa dan 

anak-anaknya, kandang jantan, khusus untuk pejantan 

dengan ukuran lebih besar dan Kandang anak lepas sapih, 

menurut bentuknya kandang kelinci dibagi menjadi:  

1) Kandang sistem postal, tanpa halaman pengumbaran, 

ditempatkan dalam ruangan dan cocok untuk kelinci 

muda.  

2) Kandang sistem ranch; dilengkapi dengan halaman 

pengumbaran.  

3) Kandang battery; mirip sangkar berderet dimana satu 

sangkar untuk satu ekor dengan konstruksi Flatdech 

Battery (berjajar), Tier Battery (bertingkat), Pyramidal 

Battery (susun piramid) (Pramesti, 2013). 

Pengembangan usaha ternak kelinci selain faktor 

kebutuhan bibit, pakan, serta tenaga pemeliharaan juga 

dibutuhkan kandang dan tempat berdirinya kandang. 

Bentuk atau model dan ukurannya bisa disesuaikan 

dengan jenis yang akan dipelihara. Fungsi utama 

kandang adalah mulai dari melindungi kelinci dari 

ancaman binatang dan dari cuaca buruk, tempat tumbuh 

dan berkembang biak, mempermudah dalam 

pemeliharaan dan pengawasan sehari-hari, menghemat 

ruangan dan tempat, dan sampai untuk membantu 
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mempermudahkan dalam penyeleksian bakal bibit serta 

dalam pencegahan penyakit. Tata letak kandang 

sebaiknya ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan 

kebutuhan kelinci supaya dapat selalu sehat dan tidak 

mudah terserang oleh penyakit, sehingga untuk sebaiknya 

kandang ditempatkan pada tempat yang teduh tetapi tidak 

lembab, lingkungan kandang dalam keadaan tenang dan 

tidak bising, diusahakan mendapatkan sinar matahari 

langsung terutama pada waktu pagi hari atau minimal 

pantulan sinar matahari (Arifianto, 2003). 

 
 


