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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Data hasil penelitian konsumsi bahan kering, serat 

kasar, protein kasar, dan lemak kasar  seperti yang 

tercantum pada Tabel 9.  

Tabel 1. Rataan Konsumsi BK, SK, PK, dan LK pada 

perlakuan 1, 2, 3, dan 4 

 

Keterangan :   Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,01) 

untuk konsumsi BK, SK,  dan menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) untuk konsumsi 

PK, dan LK. 

4.1 Konsumsi BK 

Rata-rata konsumsi BK pada Tabel 9, menunjukkan 

konsumsi tertinggi pada perlakuan P4 yaitu pemberian 

pakan konsentrat dalam bentuk basah atau pasta dan rata-

rata konsumsi BK terendah pada perlakuan P1 yaitu 

pemberian pakan konsentrat dalam bentuk pellet. Hal 

tersebut dapat dikarenakan dilihat dari sisa pakan yang 

didapatkan dalam bentuk pasta lebih sedikit 

dibandingkan dengan pakan dalam bentuk pellet. 
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Berdasarkan dari ukuran partikel dari pakan pasta lebih 

kecil dibandingkan dengan pellet, sehingga dalam 

pemberian pakan dalam suatu wadah akan lebih banyak 

pakan yang berpartikel lebih kecil dibandingkan pakan 

yang berukuran partikel besar, dan bentuk serta tekstur 

konsentrat dimana dalam bentuk basah akan lebih mudah 

untuk dicerna oleh kelinci, selain itu terlihat dari luas 

permukaan pasta lebih luas dibandingkan dengan pellet. 

Daya ikat air pun juga berpengaruh karena bahan kering 

akan lebih mudah terikat dan tidak terbuang saat 

pemberiannya. Pakan pellet memberikan respon terhadap 

konsumsi pakan yang paling rendah dikarenakan panjang 

dari pellet tersebut yang cukup panjang dengan 1,5 cm 

dan diameter 0,4 cm, sedangkan menurut Sudjatinah 

(2003) ukuran pellet yang baik untuk kelinci adalah 

panjang  0,64 cm atau lebih kecil dan diameter 0,48 cm 

atau lebih kecil. 

Pakan berbentuk pellet memiliki permukaan tidak 

luas, yang terlebih dahulu harus dipecah menjadi partikel 

yang lebih kecil, sedangkan pakan bentuk pasta yang 

merupakan pakan mash yang dicampur dengan air, 

dimana pakan bentuk mash memiliki luas permukaan 

sangat luas, sehingga kelinci mudah dalam 

mengkonsumsi pakan, dan dalam bentuk mash memiliki 

tingkat kecernaan tinggi dalam usus, tetapi hanya 

sebentar pada saluran pencernaan. Konsumsi pakan dapat 

dihitung dengan pengurangan jumlah pakan yang 

diberikan dengan sisa pakan. Konsumsi pakan 
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dipengaruhi oleh kesehatan ternak, palatabilitas, mutu 

pakan dan tata cara pemberian. Kebutuhan bahan kering 

menurut NRC (1977) yaitu untuk hidup pokok 3-4 % dari 

bobot badan dan untuk pertumbuhan normal 5-8 % dari 

bobot badan. Konsumsi pakan dipengaruhi beberapa 

faktor diantaranya adalah palatabilitas pakan, bentuk fisik 

pakan, bobot badan, jenis kelamin, temperatur 

lingkungan, keseimbangan hormonal dan fase 

pertumbuhan (Prastia, 2014). 

Hasil analisis varians pengaruh perlakuan terhadap 

konsumsi BK menunjukkan perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat  nyata (P<0,01), seperti 

pada Lampiran 11. Hal tersebut bisa berdasarkan dari 

tektur dari pakan bentuk basah yang lebih mudah dicerna 

dari pada pellet, yang sesuai juga dari pernyataan 

Aritonang dan Silalahi (1992) menyatakan bahwa 

palatabilitas berkaitan dengan rasa, bau dan tekstur yang 

dapat mempengaruhi selera makan. Berbeda dengan 

pernyataan Zulharman (2010) fisiologi kelinci dan 

tingkah laku makan kelinci yang menunjukkan bahwa 

kelinci lebih menyukai pakan bentuk pellet dibandingkan 

bentuk mash dengan rataan konsumsi bahan kering pellet 

pakan komplit sebesar 127,41 g/ekor/hari. Dijelaskan 

oleh Prastia (2014) bahwa kandungan nutrien pakan yang 

relatif sama menyebabkan tidak adanya perbedaan 

konsumsi pakan. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan 

nutrisi yang tinggi dalam bahan pakan tidak menjamin 

pakan tersebut disukai oleh ternak. Hasil analisis varian 
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pengaruh kelompok tidak memberikan perbedaan 

dikarenakan dari keseragaman jenis kelinci yang 

digunakan dan bobot badan yang relatif sama pada setiap 

kelompoknya. 

4.2 Konsumsi SK 

Rata-rata konsumsi SK pada Tabel 9, menunjukkan 

konsumsi tertinggi pada perlakuan P4 yaitu pemberian 

pakan konsentrat dalam bentuk mash dan rata-rata 

konsumsi SK terendah pada perlakuan P1 yaitu 

pemberian pakan konsentrat dalam bentuk pellet. Hal 

tersebut terlihat dari sisa pakan dalam bentuk mash lebih 

sedikit dibandingkan dalam bentuk pellet. Pakan pellet 

yang paling rendah dikarenakan juga dari panjang dari 

pellet tersebut yang cukup panjang dengan 1,5 cm dan 

diameter 0,4 cm, sedangkan menurut Sudjatinah (2003) 

ukuran pellet yang baik untuk kelinci adalah panjang  

0,64 cm atau lebih kecil dan diameter 0,48 cm atau lebih 

kecil sehingga dalam mengkonsumsi ternak harus 

membuat pellet menjadi lebih kecil yang memudahkan 

ternak untuk mengkonsumsi. Pakan berbentuk pellet 

memiliki ukuran partikel yang besar, yang terlebih 

dahulu harus dipecah menjadi partikel yang lebih kecil, 

sedangkan pakan bentuk mash memiliki luas permukaan 

sangat luas dan kelinci mudah dalam mengkonsumsi 

pakan, sehingga memiliki tingkat kecernaan tinggi dalam 

usus, tetapi hanya sebentar pada saluran pencernaan. 

Partikel mash yang memiliki luas permukaan sangat luas 
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dibandingkan dengan pellet, akan mengakibatkan pakan 

bentuk mash memiliki tingkat kecernaan tinggi dalam 

usus, tetapi hanya sebentar pada saluran pencernaan. 

Hasil analisis varian pengaruh perlakuan terhadap 

konsumsi SK menunjukkan perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01), seperti 

pada Lampiran 12. Hasil analisis varians pengaruh 

kelompok tidak memberikan perbedaan dikarenakan dari 

keseragaman jenis kelinci yang digunakan dan bobot 

badan yang relatif sama pada setiap kelompoknya. Serat 

kasar adalah bahan organik yang tidak larut dalam asam 

lemah dan basa lemah yang terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa dan lignin (Tillman, 1998). Serat kasar 

merupakan bagian dari karbohidrat dan didefinisikan 

sebagai fraksi yang tersisa setelah digesti dengan larutan 

asam sulfat standar dan sodium hidroksida pada kondisi 

yang terkontrol (Putri, 2012). 

Menurut Kastalani (2012), kelinci pada masa 

pertumbuhan mampu mengkonsumsi pakan yang 

mengandung serat kasar dengan kisaran 20–27 %, pakan 

yang mengandung serat kasar tinggi tidak dapat dicerna 

oleh ternak dan umumnya bersifat bulky, disamping itu 

secara langsung akan mempengaruhi alat pencernaan 

untuk memproses lebih keras dalam mencerna pakan 

tersebut. Bahan baku pakan yang mengandung serat 

kasar relatif rendah umumnya sangat mudah dicerna. 

Kadar serat yang tinggi dalam pakan akan 

mempersingkat penahanan (retensi) partikel ransum di 
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dalam saluran pencernaan dan kemudian dengan cepat 

partikel yang tidak dicerna dikeluarkan bersama feses 

keras, sehingga pada akhirnya memperbesar kesempatan 

untuk mengkonsumsi pakan berikutnya (Khotijah, 2004). 

Qisthon (2012) menyatakan bahwa peningkatan kadar 

serat kasar dalam pakan mengakibatkan berkurangnya 

kecernaan zat-zat makanan lain, karena serat kasar 

cenderung melindungi zat-zat yang dapat dicerna dari 

cairan pencernaan. 

4.3 Konsumsi PK 

Rata-rata konsumsi PK pada Tabel 9, menunjukkan 

konsumsi tertinggi pada perlakuan P3 yaitu pemberian 

pakan konsentrat dalam bentuk mash dan rata-rata 

konsumsi PK terendah pada perlakuan P1 yaitu 

pemberian pakan konsentrat dalam bentuk pellet. Hal 

tersebut terlihat dari sisa pakan dalam bentuk mash lebih 

sedikit dibandingkan dalam bentuk pellet dan dimana hal 

tersebut bisa terjadi juga yang dikarena ukuran partikel 

mash lebih kecil dan halus dibandingkan dengan pellet 

sehingga dalam pakan pemberian akan lebih banyak pada 

bentuk pakan mash. Hasil analisis varian pengaruh 

perlakuan terhadap konsumsi PK menunjukkan perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05), 

seperti pada Lampiran 13. Hasil analisis varians 

pengaruh kelompok tidak memberikan perbedaan 

dikarenakan dari keseragaman jenis kelinci yang 
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digunakan dan bobot badan yang relatif sama pada setiap 

kelompoknya. 

Konsumsi protein kasar pada P1, P2 dan P4 lebih 

rendah dari pada P3, hal ini diduga karena suplai protein 

pada pakan perlakuan P3 lebih tinggi karena ukuran 

partikel lebih kecil dan halus dari pada perlakuan yang 

lainya. Semakin tinggi kandungan protein pakan maka 

konsumsi protein juga semakin tinggi. Adanya perbedaan 

tingkat kandungan protein dalam pakan perlakuan, juga 

akan menyebabkan perbedaan terhadap konsumsi PK. 

Paramita (2008) bahwa konsumsi protein kasar 

dipengaruhi oleh kandungan protein kasar dalam pakan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kandungan nutrisi yang 

tinggi dalam bahan pakan tidak menjamin pakan tersebut 

disukai oleh ternak, banyak terdapat faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi tingkat konsumsi pakan pada ternak. 

Dijelaskan oleh Prastia (2014) bahwa kandungan nutrien 

pakan yang relatif sama menyebabkan tidak adanya 

perbedaan konsumsi pakan.  

Hal ini menunjukkan bahwa kandungan nutrisi yang 

tinggi dalam bahan pakan tidak menjamin pakan tersebut 

disukai oleh ternak. Paramita (2008) bahwa banyak 

sedikitnya konsumsi pakan sangat tergantung pada 

ukuran tubuh ternak, sifat genetik (breed), suhu 

lingkungan, tingkat produksi, perkandangan, kualitas dan 

kuantitas pakan serta penyakit. Salah satu nutrient yang 

berpengaruh adalah protein. Di dalam tubuh, protein 

digunakan untuk pertumbuhan dan berperan untuk 
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kenaikan bobot ternak, sedangkan konsumsi serat kasar 

yang tinggi dapat menurunkan bobot ternak (Mas’ud, 

2015). 

4.4 Konsumsi LK 

Rata-rata konsumsi LK pada Tabel 9, menunjukkan 

konsumsi tertinggi pada perlakuan P3 yaitu pemberian 

pakan konsentrat dalam bentuk mash dan rata-rata 

konsumsi LK terendah pada perlakuan P1 yaitu 

pemberian pakan konsentrat dalam bentuk pellet. Hal 

tersebut terlihat dari sisa pakan dalam bentuk mash lebih 

sedikit dibandingkan dalam bentuk pellet dan bisa terjadi 

pula karena ukuran partikel mash lebih kecil dan halus 

dibandingkan dengan pellet sehingga dalam pakan 

pemberian akan lebih banyak pada bentuk pakan mash. 

Hasil analisis varians pengaruh perlakuan terhadap 

konsumsi LK menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,05), seperti pada Lampiran 14. Ternak 

disebabkan membutuhkan energi lebih banyak yang 

dikarenakan dipengaruhi oleh kecukupan energi. 

Susandari (2004) menyatakan bahwa konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh kadar energi dalam pakan. Apabila 

konsumsi energi tidak mencukupi, ternak akan 

membongkar cadangan energi, seperti yang dijelaskan 

oleh Paramita (2008) bahwa banyak sedikitnya konsumsi 

pakan sangat tergantung pada ukuran tubuh ternak, sifat 

genetis (breed), suhu lingkungan, tingkat produksi, 

perkandangan, kualitas dan kuantitas pakan serta 
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penyakit. 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 sebesar 0,3 mg, copper sebesar 3 %, yodium 

sebesar 0,2 mg, dan mangaan sebesar 2,5 %. Secara garis 

besar, bahan pakan ternak dapat dikelompokkan menjadi 

dua jenis yaitu hijauan dan konsentrat (Arinita, 2010). 

Banyaknya konsumsi ransum ditentukan oleh kandungan 

energi dalam pakan, kandungan energi yang cukup tinggi 

dalam pakan mengakibatkan penurunan konsumsi pakan 

(Qisthon, 2012). Tingkat energi dalam pakan 

menentukan banyaknya pakan yang dikonsumsi (Mas’ud, 

2015). Dimana bisa juga pakan pellet yang paling rendah 

dikarenakan panjang dari pellet tersebut yang cukup 

panjang dengan 1,5 cm dan diameter 0,4 cm, sedangkan 

menurut Sudjatinah, (2003) ukuran pellet yang baik 

untuk kelinci adalah panjang  0,64 cm atau lebih kecil 

dan diameter 0,48 cm atau lebih kecil. Partikel mash 

yang memiliki luas permukaan sangat luas dibandingkan 

dengan pellet, akan mengakibatkan pakan bentuk mash 

memiliki tingkat kecernaan tinggi dalam usus, tetapi 

hanya sebentar pada saluran pencernaan. Hasil analisis 

varians pengaruh kelompok tidak memberikan perbedaan 
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dikarenakan dari keseragaman jenis kelinci yang 

digunakan dan bobot badan yang relatif sama pada setiap 

kelompoknya. 

 
 


