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 The aim of this research was to determine effect of 

fermented jackfruit straw waste meal on feed consumption, 

body weight gain and feed efficiency of weaning rabbit. 

Materials used of this research were 25 weaning rabbits at 6  

week old with coefficient of variance of initial body weight of 

7,8%. The research was conducted in Karang Ploso subdistrict, 

Malang district. The method of this research used was 

experiment in Completely Randomized Design (CRD) with 5 

treatments and 5 replications. Data were analyzed by analysis 

of variance and if there is a significant or very significant 

effect it will be tested by the Duncans Multiple Range Test. 

The result showed that effect of fermented jackfruit straw 

waste meal at 2,5, 5, 7,5 and 10% in Neaning rabbit feed very 

significant affected (P <0.01) feed consumption, body weight 

and feed efficiency. The conclusion that can be drawn from 

this study is the addition of 7,5% fermented jackfruit straw 

waste meal increased feed consumption and body weight gain 

and also improved feed efficiency in weaning rabbit. 

 

Keywords : Jackfruit, weaning rabbit, feed consumption, body 

weight and feed efficiency. 
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Tanaman nangka merupakan salah satu komoditas 

buah yang hampir semua bagianya dapat dimanfaatkan. Jerami 

nangka mengandung protein yang cukup tinggi yaitu 17,14% 

(% BK) sehingga dengan penambahan tepung fermentasi 

jerami nangka dalam pakan dapat meningkatkan kualitas 

kelinci peranakan New Zealand White lepas sapih. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 24 

November 2015 sampai 4 Januari 2016. Analisis proksimat 

pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung fermentasi jerami nangka dalam pakan 

terhadap konsumsi pakan,  pertambahan bobot badan harian 

(PBBH), dan efisiensi pakan, pada kelinci lepas sapih, dan 

mengetahui sampai level berapa tepung fermentasi jerami 

nangka dapat digunakan dalam pakan tanpa menurunkan 

penampilan produksi kelinci periode lepas sapih. Hasil 

penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai informasi bahwa 

jerami nangka dapat digunakan sebagai pakan yang dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelinci 

peranakan New Zealand White lepas sapih. 
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Materi penelitian adalah kelinci lepas sapih dari 

peternakan bapak Winarto yang berlokasi di Karang Ploso, 

Kabupaten Malang. Kelinci lepas sapih yang digunakan 

sebanyak 25 ekor dengan umur 6 minggu dan koefisien 

keragaman 7,8 %. Metode penelitian adalah percobaan dengan 

rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu P0 

= pakan basal, P1 = dengan penambahan tepung fermentasi 

jerami nangka 2,5 , P2 = 5, P3 = 7,5 dan P4 = 10%, dan 

masing-masing perlakuan terdapat 5 ulangan. Variabel yang 

diukur adalah konsumsi pakan, pertambahan bobot badan 

harian (PBBH), dan efisiensi pakan. Data dianalisis dengan 

sidik ragam dan apabila terjadi pengaruh yang nyata 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh 

penambahan tepung  jerami nangka terfermentasi sebanyak 

2,5, 5, 7,5 dan 10 % dalam pakan memberikan pengaruh 

tidaknyata nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan, tetapi 

pada pertambahan bobot badan dan efisiensi pakan 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01).  rata-rata yang 

diperoleh selama penelitian yaitu P0 = 119,59± 0,58
B
, P1= 

119,72 ± 0,39
AB

 dan P2 = 120,46 ±0,86
A
 , P3 =120,34 ± 0,95

A
, 

dan P4 = 119,26 ± 1,58
C
 g/ekor/hari. Konsumsi pakan 

perlakuan menunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan 

pakan kontrol yang ada, kecuali pakan perlakuan P4, hal ini 

disebabkan karena kadar tannin yang bertambah pada pakan 

seiring dengan peningkatan level tepung fermentasi jerami 

nangka yaitu 10 % sehingga menimbulkan rasa sepah dan 

pahit yang mengurangi palabilitas dan konsumsi pakan pada 

kelinci. Meningkatnya konsumsi dan palabilitas disebabkan 

rasa manis yang muncul pada  tepung jerami nangka 

terfermentasi yang disukai oleh ternak dan juga dapat 

meningkatkan pertambahan bobot badan harian pada kelinci 

lepas sapih peranakan New Zealand White. Rata-rata 

pertambahan bobot badan harian (PBBH) pada hasil penelitian 

yaitu P0 = 16,04 ± 1,02, P1 = 18,45 ± 1,58, P2 = 19,066 ±   

0,33, P3 = 21,53 ± 1,9, dan P4 = 18,11± 1,19, sedangkan 

untuk rata-rata efisiensi pakan yaitu P0= 13, 43, P1= 15,41, 
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P2=15,84, P3=17,90 dan P4=15,30%, Pemberian pakan 

dengan perlakuan fermentasi tepung jerami nangka mampu 

meningkatkan efisiensi pakan dengan konsumsi pakan yang 

sedikit dapat menghasilkan bobot badan yang baik pada 

kelinci Peranakan New Zealand White lepas sapih selama 

penelitian. Peningkatan efisiensi pakan dapat diupayakan 

antara lain melalui pemanfaatan berbagai jenis bahan pakan 

potensial bagi kelinci dalam arti ketersediaan tinggi, 

komponen gizi memadai dan dapat diberikan kepada ternak 

baik dalam bentuk kering maupun tepung. 

 Penambahan tepung fermentasi jerami nangka dalam 

pakan dapat meningkatkan konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, dan efisiensi penggunaan pakan dengan 

penambahan tepung jerami nangka terfermentasi 7,5% pada 

perlakuan P3 adalah yang terbaik. Disarankan perlu adanya 

penelitian lebih lanjut kegunaan tepung jerami nangka 

terfermentasi sebagai bahan pakan ternak agar mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan kelinci di Indonesia belum dapat 

berkembang dengan cepat dibandingkan peternakan unggas 

atau ruminansia selain itu, konsumsi masyarakat akan daging 

kelinci masih tergolong rendah. Hal ini terjadi karena 

kurangnya informasi di masyarakat bahwa daging kelinci 

memiliki kualitas yang lebih baik dibanding daging unggas 

atau ternak lain. Dalam upaya memenuhi permintaan daging 

sebagai salah satu sumber protein hewani, ternak kelinci 

merupakan salah satu ternak alternatif yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat yang 

semakin meningkat.  

Kelinci banyak dipelihara di Indonesia karena 

memiliki potensi yang cukup tinggi, diantaranya yaitu tingkat 

reproduksi yang cepat, efisien dalam menghasilkan daging. 

Potensi lainnya dari ternak kelinci adalah kelinci dapat  

mengubah pakan hijauan menjadi daging yang lebih baik dari 

pada jenis ternak  lainnya, produksi karkas cukup tinggi  (50 –  

60  %) dengan edible  meat  sebesar 70 – 80 % dari karkas, 

disamping itu dagingnya putih, serat halus, memiliki kolesterol 

yang lebih rendah dari ternak yang lain, sehingga sering 

disebut daging sehat. Kelinci merupakan hewan herbivora 

pseudoruminansia yang sebagian besar keperluan pakannya 

dipenuhi dari hijauan. Menurut Ensminger, Oldfield and 

Hineman (1990), imbangan pakan berupa hijauan dan 

konsentrat pada peternakan kelinci intensif adalah 50 – 60 % 

hijauan, dan 50 – 40 % konsentrat. 

Pemanfaatan kelinci saat ini bukan hanya dari daging 

yang memiliki nilai nutrisi yang tinggi, tetapi juga bulu, kulit 

dan kotoran yang dihasilkan. Kotoran yang dihasilkan masih 

memiliki  kandungan nutrisi yang tinggi dan baik untuk 

tanaman. Pemanfaatan feses kelinci yang terbanyak adalah 

sebagai pupuk kompos. Kelinci memiliki tingkat produksi 

yang baik jika dipelihara dengan sistem pemeliharaan yang 
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baik. Sistem pemeliharaan yang baik meliputi pemberian 

pakan dan minum, pengendalian penyakit, perkandangan dan 

sanitasi. Pakan kelinci berupa hijauan dan konsentrat harus 

terjamin jumlah dan mutunya. Pakan yang diberikan harus 

baik dan jelas kualitasnya serta dapat memenuhi kebutuhan 

nutrisi dari kelinci. Kelinci pada masa pertumbuhan 

membutuhkan Digestible Energy (DE) sebesar 2500 Kkal/kg, 

TDN sebesar 65 %, serat kasar sebesar 10 – 12 %, protein 

kasar sebesar 16 % dan lemak sebesar 2 % (NRC, 1977). 

Produktivitas kelinci dipengaruhi oleh genetik, tata 

laksana pemeliharaan dan pakan. Produktivitas kelinci yang 

tinggi dapat dicapai dengan pemberian pakan yang berkualitas 

dengan kuantitas yang memadai. Kualitas pakan yang baik 

berasal dari bahan pakan penyusun pakan yang memiliki 

nutrisi yang baik, tidak mengandung racun, kontunuitas 

terjamin, dan secara ekonomis tidak terlalu mahal serta 

kecernaan yang tinggi. Di antara sekian  banyak bahan pakan 

yang dapat digunakan salah satunya adalah limbah jerami 

nangka. 

Nangka adalah salah satu jenis buah yang paling 

banyak ditanam di Indonesia. Masyarakat Indonesia pada 

umumnya hanya memakan atau memanfaatkan daging 

buahnya dan hanya sebagian yang memanfaatkan biji nangka. 

Fadillah, Fitriani, Meillina, dan Nuryanti (2008) menyatakan 

bahwa biji nangka merupakan sumber mineral yang baik. 

Kandungan mineral per 100 g biji nangka adalah fosfor (200 

mg), kalsium (33 mg), dan besi (1,0 mg) dapat dimakan dalam 

bentuk utuh, biji nangka juga dapat diolah menjadi tepung, 

selanjutnya dari tepungnya dapat dihasilkan berbagai makanan 

olahan (Dini, 2011). 

Buah  Nangka  banyak  disukai  karena rasanya  manis  

dan  aromanya  khas.  Daging buah  nangka  terbungkus  oleh  

serat-serat  pipih berwarna  putih yang  sering disebut dengan 

jerami. Salah satu produk olahan buah nangka adalah keripik 

buah. Pengolahan buah nangka menjadi keripik menghasilkan 

limbah sebanyak 65 – 80 % dari bobot keseluruhan dari  buah 

nangka. Di samping kulit buah dan biji, jerami nangka 
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merupakan bagian buah nangka yang sering dibuang atau 

merupakan limbah. Jerami nangka menempati porsi cukup 

besar yaitu 40 – 50 % dari total limbah yang dihasilkan. Agar 

jerami nangka bermanfaat,  bermutu tinggi, dan memiliki nilai 

jual perlu adanya teknologi pengolahan lanjutan (Sugiarti, 

2003).  

Produksi jerami nangka yang melimpah tidak sejalan 

dengan pemanfaatannya yang belum maksimal, yaitu hanya 

memanfaatkan jerami nangka sebagai limbah yang dibuang 

dan tidak terpakai. Jerami nangka juga berperan dalam 

membantu pengeluaran racun dari tubuh. Biji nangka juga 

mengandung fitronutrien seperti flavonoid yang merupakan 

antioksidan yang dapat membantu mencegah kanker. Manfaat 

flavonoid antara lain adalah melindungi struktur sel, 

meningkatkan efektivitas vitamin C, anti inflamasi, mencegah 

keropos tulang, dan sebagai antibiotik alami. Beberapa kasus 

flavonoid  dapat berperan  langsung sebagai antibiotik dengan 

mengganggu fungsi mikroorganisme seperti bakteri atau virus 

dan juga dapat meningkatkan imunitas tubuh (Middleton, 

Kandaswati, and Teoharides, 2000). 

Fermentasi adalah proses metabolisme dimana enzim 

yang dihasilkan mikroorganisme menstimulasi reaksi oksidasi, 

reaksi hidrolisa dan reaksi kimia lainnya sehingga 

mengakibatkan perubahan struktur kimia pada substrat organik 

menghasilkan produk tertentu (Dwidjoseputro, 2003). 

Pemberian pakan fermentasi akan berpengaruh terhadap 

produktivitas dari kelinci yang meliputi konversi pakan, 

pertambahan bobot badan harian dan konversi pakan kelinci. 

Fermentasi pada pakan yang akan diberikan mampu 

meningkatkan nilai nutrisi yang dikandung di dalam pakan. 

Selama proses fermentasi, terjadi pemecahan  komponen - 

komponen kompleks menjadi komponen yang lebih 

sederhanan pada komposisi kimia pada nutrisi dalam pakan. 

Kandungan asam amino,  karbohidrat,  lemak, vitamin dan 

mineral juga pH, kelembaban, aroma serta perubahan nilai 

nutrisi yang mencakup terjadinya peningkatan nilai protein 

dan penurunan kandungan serat kasar. Semuanya mengalami 
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perubahan akibat aktivitas dan perkembangbiakan 

mikroorganisme selama fermentasi (Sajimin, 2011). Selain itu, 

keuntungan fermentasi terhadap pakan diantaranya yaitu 

terbentuknya antibiotik alami yang memiliki sifat berbeda 

dengan antibiotik buatan, yang tidak menyebabkan resisten 

kuman dan tidak  terakumulasi  dalam tubuh. 

Fermentasi merupakan salah satu upaya dalam 

peningkatan kualitas bahan pakan ternak. Secara biokimia, 

fermentasi merupakan pembentukan energi melalui senyawa 

organik, sedangkan aplikasi ke dalam bidang industri diartikan 

sebagai proses mengubah bahan dasar menjadi produk oleh 

massa sel mikrobia. Proses fermentasi dapat terjadi jika ada 

kontak antara mikroorganisme penyebab fermentasi dengan 

subtrat organik yang sesuai. Upaya dalam meningkatkan 

kualitas nutrisi jerami nangka sebagai pakan ternak 

pseudoruminansia dengan menggunakan metode fermentasi 

yang diharapkan dapat meningkatkan nilai nutrisi dari jerami 

nangka. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

fermentasi adalah lama waktu inkubasi, apabila fermentasi 

berlangsung lebih cepat maka proses dekomposisi berjalan 

kurang sempurna. Fermentasi merupakan proses perombakan 

dari struktur keras secara  fisik, kimia dan biologi sehingga 

dari struktur yang komplek menjadi sederhana, salah satu 

fermentasi yang digunakan yaitu fermentasi dengan 

menggunakan bakteri Aspergillus niger untuk meningkatkan 

nilai nutrisi jerami nangka tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan 

meneliti tentang penambahan tepung fermentasi jerami nangka 

mengunakan  Aspergillus niger dan penambahan tepung 

fermentasi jerami nangka sebagai konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan harian dan efisiensi pakan pada 

kelinci lepas sapih. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah : 
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1. Bagaimana pengaruh perbedaan level pemberian 

tepung jerami nangka terfermentasi dalam pakan 

terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan harian (PBBH) dan efisiensi pakan pada 

performa produksi kelinci lepas sapih. 

2. Level berapa tepung fermentasi jerami nangka 

dapat digunakan dalam pakan yang dapat 

meningkatkan penampilan performa produksi 

kelinci peridode lepas sapih.  

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh pemberian tepung jerami 

nagka terfermentasi dalam pakan terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan harian 

(PBBH), dan efisiensi pakan  pada performa 

produksi kelinci lepas sapih. 

2. Mengetahui level berapa tepung  jerami nangka 

terfermentasi dapat digunakan dalam pakan tanpa 

menurunkan penampilan performa produksi 

kelinci periode lepas sapih. 

1.4 Manfaat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi tentang seberapa besar pengaruh pemberian tepung  

jerami nangka terfermentasi yang mengunakan Aspergillus 

niger terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan 

harian (PBBH) dan efisiensi pakan pada kelinci periode lepas 

sapih dan level berapa tepung jerami nangka terfermentasi 

dapat digunakn tanpa menurunkan perfoma produksi kelinci 

lepas sapih . 

1.5 Kerangka Pikir  

Jerami nangka adalah bagian buah nangka yang sering 

di buang atau merupakan limbah selain kulit biji nangka. 

Jerami nangka menempati porsi cukup besar yaitu 40 – 50 % 

dari total limbah yang dihasilkan. Buah nangka ( Artocarpus 

heterophyllus ) merupakan buah majemuk yang terdiri dari 

kumpulan banyak buah ( Widyastuti, 1993 ). Jerami nangka 

mempunyai komposisi yang hampir mirip dengan daging buah 
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nangka, tetapi kandungan serat pada jerami nangka dua kali 

lebih besar dari pada daging buah. Daging buah nangka yang 

mengalami pemasakan di pohon mengandung 27,6 g 

karbohidrat setiap 100 g daging buah sedangkan kandungan 

serat pada jerami nangka sebesar 36,6%. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wahjuni, dkk (2009),. 

Jerami nangka mempunyai komposisi yang hampir 

mirip dengan daging buah nangka, tetapi kandungan serat pada 

jerami nangka dua kali lebih besar dari pada daging buah. 

Daging buah nangka yang mengalami pemasakan di pohon 

mengandung 27,6 g karbohidrat setiap 100 g daging buah. 

Kandungan serat rata-rata pada jerami nangka sebesar 36,59 

%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahjuni (2009), 

dijelaskan bahwa jerami nangka mengandung selulosa yang 

dapat digunakan sebagai sumber vitamin C yang diperlukan 

oleh mikroorganisme sebagai sumber energi. Komposisi kimia 

dari jerami nangka yaitu air 65,12 % (BB), protein 1,95 % 

(BK), lemak 10 % (BK), karbohidrat 9,3 % (BK), serat kasar 

1,94 % (BK) dan abu 1,11 % (BK) (Isharani, 2009).  

Menurut Tarigan. (2008), berdasarkan kandungan 

karbohidrat jerami nangka tersusun atas fruktosa, sukrosa, 

glukosa, pati, serat dan pectin yang jumlahnya mencapai 15,87 

%. Jerami nangka diketahui mengandung flavonoid, saponin 

dan tannin yang berperan sebagai zat anti bakteri. Tannin 

merupakan senyawa polifenol yang dapat membentuk 

kompleks terlarut dan tidak terlalut sehingga dapat 

berpenggaruh terhadap rendahnya daya cerna protein 

(Awadalkareem, 2008). Tannin di ketahui dapat menghambat 

aktivitas metabolisme dan pertumbuhan mikroba (Sugoro, 

Lelananingsih, dan Sasongko, 2004). 

Fermentasi adalah suatu proses perubahan bahan 

kimiawi dari senyawa-senyawa organik (karbohidrat, protein, 

lemak dan bahan organik lain) baik dalam keadaan aerob 

maupun anaerob melalui kerja enzim yang dihasilkan oleh 

mikroba (Ganjar, 1983). Menurut Pamungkas, Sutono, dan 

Mahajoeno (2012) pakan yang difermentasi akan memiliki 

nilai nutrisi yang lebih baik dari pada bahan asal, lebih mudah 
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dicerna, mempunyai  cita rasa (flavor) yang lebih baik, selain 

itu beberapa hasil fermentasi seperti alkohol dan asam dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen di dalam 

pakan. Proses fermentasi menyebabkan terbentuk sel kapang 

sehingga meningkatkan kandungan protein substrat 

(Nurcahyani, 2005). 

Kapang yang digunakan dalam teknologi fermentasi 

adalah Aspergillus niger yang merupakan salah satu jenis 

Aspergillus yang tidak meghasilkan mikotoksin sehingga tidak 

membahayakan (Gray, 1970). Kemampuan kapang Aspergillus 

niger untuk memproduksi berbagai macam enzim seperti 

lipase, selulase dan tanase yang membantu dalam 

memecahkan polimer besar menjadi bagian kecil (Lekha dan 

Lonsane, 1977) juga menghasilkan enzim urease untuk 

memecah urea menjadi amonia (NH3) dan CO2 yang 

selanjutnya digunakan untuk pembentukan asam amino 

(Lehninger, 1991 disertasi Mahajati, 2008). Menurut 

Tjokroadikoesoemo (1986) galur Aspergillus dapat 

menghasilkan enzim glukoamilase yang bersifat eksoamilase, 

yaitu dapat memutuskan rantai pati mejadi molekul - molekul 

glukosa pada bagian yang tidak mereduksi dari molekul 

tersebut. 

Tepung jerami nangka memiliki kadar air 6,68 % 

(BB), kadar abu 4,38 % (BK), kadar protein 7,86 % (BK), 

kadar karbohidrat 81,6 % (BK), kadar lemak 6,13 % (BK), 

kadar serat tidak larut air 33,57 % (BK), kadar serat larut air 

16,72 % (BK), dan kadar serat makanan total 50,29 % (BK). 

Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

  

Limbah jerami 

nangka 40 – 50 
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(Lekha dan Lonsane, 1977) 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan beberapa level tepung jerami nangka 

terfermentasi dapat meningkatkan penampilan performa 

produksi kelinci peranakan New Zealand White periode lepas 

sapih. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jerami Nangka 

Buah nangka yang dikenal orang sebenarnya adalah 

buah majemuk yang terdiri dari kumpulan banyak buah, 

sedangkan yang dinamakan satu buah nangka yang sebenarnya 

dikenal dengan satu buah nyamplung dan di dalamnya berisi 

satu biji. Di antara nyamplungan buah terdapat jerami yang 

sebenarnya merupakan bunga yang tidak diserbuki. Jerami 

tersebut ada yang tebal, berukuran besar dan manis sehingga 

dapat juga dimakan. Jerami yang kecil dan tidak enak dimakan 

tanpa diolah lebih dulu. Sifat-sifat dari jerami nangka, baik 

sifat fisik dan kimianya diduga hampir menyerupai buah 

nangkanya (Novandrini, 2003). Buah nangka sebaiknya 

disimpan pada suhu 52 - 55˚F dengan kelembaban 85 – 90 %. 

Apabila disimpan dengan cara yang benar, buah nangka dapat 

bertahan sampai enam minggu (Satuhu, 2004). 

 

Gambar 2. Jerami Nangka 

 

Disamping kulit buah dan biji, jerami nangka 

merupakan bagian buah nangka yang sering di buang atau 

merupakan limbah. Jerami nangka menempati porsi cukup 

besar yaitu 40 – 50 % dari total limbah yang dihasilkan. 
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Menurut Widyastuti (1993), buah nangka (Artocarpus 

heterophyllus) merupakan buah majemuk yang terdiri dari 

kumpulan banyak buah. Buah ini sebenarnya merupakan 

rangkaian buah majemuk yang dari luar terlihat seperti satu 

buah. Buah nangka selain dipanen pada saat matang  juga 

dapat dipanen pada saat masih muda. Pemanenan buah nangka 

tergantung tujuan penggunaannya antara lain untuk bahan 

sayuran, untuk keripik dan untuk konsumsi sebagai buah segar 

(Rukmana, 1997). Buah sebenarnya adalah tangkai bunga 

yang tumbuh menebal dan berdaging serta dibungkus oleh 

tanda bunga yang saling melekat satu sama lain menjadi kulit 

buah (Widyastuti, 1993). Jerami dan daging buah nangka 

mempunyai komposisi hampir mirip, tetapi kandungan serat 

pada jerami, dua kali lebih besar dari pada daging buah. 

Daging buah nangka yang mengalami pemasakan di pohon 

mengandung 2,6 g karbohidrat setiap 100 g daging buah. 

Kandungan serat rata-rata pada jerami nangka sebesar 36,59 

%. 

Menurut Rukmana (1997), taksonomi tanaman nangka 

adalah sebagai berikut :  

 Kingdom  : Plantae  

 Divisi   : Spermatophyta  

 Sub-divisi  : Angiospermae  

 Kelas   : Dicotyledonae  

 Ordo   : Morales  

 Famili   : Moraceae  

 Genus   : Artocarpus 

 Spesies  : Artocarpus heterophyllus Lamk.  

Kandungan nutrisi buah nangka dan jeraminya tidak 

jauh berbeda. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel1. 
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Tabel 1. Perbandingan Komposisi Kimia Buah dan 

Jerami Nangka 

Komponen  Daging Buah 

Nangka 
Jerami 

Nangka 
Air ( % BB) 80,29 65,12 
Protein (% BK ) 1,91 1,95 
Lemak (% BK) 1,86 10,00 
Karbohidrat (% BK)  9,85 9,30 
Serat Kasar (% BK) 1,58 1,94 
Abu (% BK) 0,69 1,11 

Sumber : Muchtadi, (1981) dikutip dalam 

Risanti, (1992) 

2.2 Kelinci New Zealand White 

 Kelinci merupakan salah satu ternak yang mempunyai 

potensi besar untuk dikembangbiakan sebagai penyedia 

daging, karena pertumbuhan ternak ini  sangat pesat. Kelinci 

lokal indonesia bertubuh kecil, bobot dewasa hanya mencapai 

1,8 - 2,3 kg. Tingkat produktivitas ternak kelinci dalam 

menghasilkan  daging lebih tinggi dibandingkan dengan ternak 

sapi (Suradi, 2004). Kelinci lokal mampu menghasilkan anak 

1-9 ekor dalam satu kali kelahiran, tetapi rataan litter size 

sebesar 4 ekor dengan berat lahir sebesar 49,78 g, dengan 

masa kebuntingan 31 hari. Kelinci lokal lebih toleran terhadap 

lingkungan panas (Sartika, 2004). 

Kelinci memiliki potensi cukup baik untuk 

dikembangkan sebagai penghasil daging, kulit atau bulu, 

hewan percobaan, dan hewan untuk dipelihara (Church, 1991). 

Kelinci termasuk hewan herbivora non-ruminan yang 

memiliki sistem pencernaan monogastrik dengan 

perkembangan sekum seperti rumen ruminansia, sehingga 

kelinci disebut pseudo-ruminansia (Cheeke dan Patton, 1982). 

Klasifikasi kelinci menurut Lebas et al. (1986) adalah 

sebagai berikut : 

 Kingdom         : Animal 

 Phylum            : Chordata 

 Sub phylum     : Vertebrata 
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 Ordo                : Logomorph 

 Family             : Lepotidae 

 Sub family       : Leporine 

 Genus              : Oryctolagus 

 Species            : Oryctolagus cuniculus 

 

New Zealand White adalah Kelinci yang memiliki 

beberapa keunggulan antara lain: sifat produksi tinggi, tidak 

dibutuhkan banyak biaya dalam pemeliharaan, siklus hidup 

yang pendek, daya tahan yang lebih kuat terhadap penyakit, 

adaptif terhadap lingkungan yang baru, dan tidak memerlukan 

tempat yang luas. Kelinci New Zealand White ini termasuk 

dalam bangsa medium yang memiliki bobot hidup antara 3,5-4 

kg (Lebas et al., 1986) dan mencapai bobot dewasa pada umur 

5-6 bulan (Cheeke et al., 1982). Kelinci dapat menggunakan 

protein hijauan secara efisien, dengan tingkat reproduksi 

tinggi, efisiensi pakan tinggi, hanya membutuhkan makanan 

dalam jumlah sedikit dan kualitas dagingnya cukup tinggi 

(Cheeke, 1983; Farrel dan Raharjo, 1984). Kelinci merupakan 

ternak yang mempunyai potensi reproduksi tinggi, laju 

pertumbuhan cepat, periode kebuntingan yang pendek bila 

dibandingkan dengan ternak lain, seperti sapi, kerbau, babi, 

kecuali unggas (Cheeke et al., 1982). Seekor induk kelinci 

mampu beranak 4-5 kali dalam setahun dengan masa 

kebuntingan 30-35 hari dan dari satu periode kelahiran dapat 

memberikan 6-8 ekor. 
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Tabel 2. Kebutuhan Zat Pakan Kelinci 

Zat Pakan 

Kebutuhan Zat Makanan Kelinci 

Pertumbuha

n 
Hidup 

Pokok 
Buntin

g 
Laktasi 

Digestible 

Energy (Kkal/kg) 
2500 2100 2500 2500 

TDN (%) 65 55 58 70 

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

Protein Kasar 

(%) 
16 12 15 17 

Lemak (%) 2 2 2 2 

Ca (%) 0,45  0,4 0,75 

P (%) 0,55   0,5 

Metionin+Cystin 

(%) 
0,6   0,6 

Lysin (%) 0,65   0,75 

Sumber : NRC (1977) 

2.3 Tepung Jerami Nangka  

Pengolahan produk setengah jadi merupakan salah 

satu cara pengawetan hasil panen, terutama untuk komoditas 

pangan yang berkadar air tinggi, seperti umbi-umbian dan 

buah- buahan. Keuntungan lain dari pengolahan produk 

setengah jadi, sebagai bahan baku yang fleksibel untuk 

industri pengolahan lanjutan, aman dalam distribusi, serta 

hemat ruang dan biaya penyimpanan (Fellow, 2000).  

Teknologi pembuatan tepung merupakan salah satu 

proses alternatif produk setengah jadi yang dianjurkan karena 

lebih tahan disimpan, mudah dicampur (dibuat komposit), 

dibentuk, diperkaya zat makanan, dan lebih cepat dimasak 

sesuai tuntutan kehidupan modern yang serba praktis. Proses 

pembuatan tepung jerami nangka mengalami beberapa tahap 
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pengolahan agar dihasilkan tepung yang berkualitas dan tidak 

bau (Haris dan Karmas, 1989).  

2.4 Konsumsi Pakan 
Konsumsi adalah jumlah pakan yang dimakan oleh 

ternak atau sekelompok ternak selama periode tertentu. 

Menurut Parakkasi (1999), konsumsi pakan merupakan faktor 

esensial untuk menentukan kebutuhan hidup pokok dan 

produksi karena dengan mengetahui tingkat konsumsi pakan 

dapat ditentukan kadar zat makanan dalam pakan untuk 

memenuhi hidup pokok dan produksi. Pemenuhan pakan 

kelinci dihitung berdasarkan konsumsi bahan kering (Herman, 

2000). Kebutuhan bahan kering menurut NRC (1977) yaitu 

untuk hidup pokok 3 - 4 % dari BB dan untuk pertumbuhan 

normal 5  - 8 % BB. Di tambahkan Whendrato dan Madyana 

(1983), bahwa banyaknya pakan yang diberikan pada kelinci 

tergantung  jenis kelinci, bobot kelinci dan umur kelinci. Jenis 

sedang memerlukan makanan yang lebih banyak dibandingkan 

jenis kecil tetapi lebih sedikit bila dibandingkan jenis besar. 

Pakan kelinci dewasa bobot badan rata - rata 2 - 4 kg yang 

dapat diberikan adalah sekitar 120 - 180 gram/ekor/hari. 

Konsumsi pakan diketahui setelah sisa pakan yang 

diberikan ditimbang dan pemberian pakan setiap harinya di 

timbang untuk diketahui beratnya. Setelah diketahui beratnya 

lalu di hitung dengan rumus : 

 

 

 

Anggorodi (1990), menyatakan bahwa banyak sedikitnya 

pakan yang di konsumsi sangat berpengaruh terhadap 

penimbunan jaringan lemak dan proses pembentukan daging, 

dengan demikian konsumsi pakan yang kurang akan 

menghambat laju pertumbuhan.  

Menurut Van Soest (1994) yang disitasi Rifat (2008), 

pemberian pakan yang kurang optimal akan mengakibatkan 

pertumbuhan ternak kurang maksimal. Jumlah konsumsi 

pakan dapat diketahui dengan menimbang berat pakan yang 

diberikan dikurangi dengan berat sisa pakan yang diberikan 

Konsumsi Pakan = Pakan yang diberikan  –  Sisa Pakan yang diberikan 
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dalam waktu tertentu dan dinyatakan atas dasar bahan kering. 

Jumlah konsumsi pakan merupakan faktor penentu yang 

paling penting untuk menentukan jumlah nutrien yang didapat 

oleh ternak dan selanjutnya mempengaruhi tingkat produksi. 

Mugiyono dan Karmada (1989) yang disitasi Rifat 

(2008), menyatakan bahwa kemampuan ternak untuk 

mengkonsumsi pakan dipengaruhi oleh bobot badan, umur, 

jenis kelamin, lingkungan, kesehatan, dan mutu pakan. Pakan 

yang dikonsumsi oleh ternak harus dapat memenuhi kebutuhan 

hidup pokok, pertumbuhan, dan produksi. Konsumsi energi 

yang kurang dari kebutuhan hidup pokok dapat menyebabkan 

terjadinya penurunan bobot badan.  

2.5 Pertambahan Bobot Badan 

Pertumbuhan secara umum biasanya diukur dari 

peningkatan bobot badan hidup seekor ternak yang disertai 

dengan perubahan pada bentuk dan komposisi tubuh yang 

berkembang hingga mencapai bobot badan dewasa . 

Pertumbuhan dapat diartikan dengan pertumbuhan bobot 

badan per unit waktu, dihitung dengan membagi bobot badan 

dengan jangka waktu tertentu. Pertambahan bobot badan pada 

umumnya digunakan untuk menyatakan pertumbuhan ternak 

dalam waktu tertentu yang dilakukan dengan penimbangan 

secara periodik tiap hari, tiap minggu atau tiap waktu lainnya. 

Pakan yang baik akan meningkatkan pertambahan bobot 

badan. (Hartadi, 1983). Bobot badan ternak dapat digunakan 

untuk mengevaluasi respon pemeliharaan ternak terhadap 

pakan yang diberikan, lingkungan dan tata laksana yang 

dilakukan. Pertambahan bobot badan merupakan salah satu 

parameter yang sering diamati untuk menilai keberhasilan atau 

tingkat targetan perkembangan produksi suatu ternak. 

Pertumbuhan merupakan suatu proses peningkatan ukuran 

tulang, otot, organ dalam, dan jaringan-jaringan tubuh sampai 

mencapai dewasa (Ensminger et al., 1990).  Menurut 

(Mugiyono dan Karmada, 1989) hal ini dipengaruhi oleh 

faktor genetik, lingkungan, dan manajemen. Faktor tersebut 

yang mempunyai pengaruh nyata adalah faktor pakan, karena 
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bila pakan yang diberikan dapat menyediakan zat makanan 

yang sesuai dengan imbangan dan kebutuhannya, maka 

pertumbuhannya akan optimal. Kecepatan pertumbuhan 

ditentukan oleh jumlah pakan yang dimakan dan zat makanan 

yang dikonsumsi  

Rowlerson dan Vegetti (2001) menambahkan bahwa 

secara umum pertumbuhan dapat diartikan sebagai 

pertambahan bobot badan termasuk pertambahan jumlah 

(hyperplasia) dan besar (hypertrophy) sel dari jaringan tubuh 

sejak pembuahan atau sejak lahir sampai dewasa. Namun, 

beberapa jaringan tubuh utama seperti jaringan tulang, otot, 

dan lemak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda. 

Antara ketiga jaringan tersebut, jaringan tulang tumbuh paling 

awal, diikuti pertumbuhan otot sebagai daging, dan jaringan 

lemak yang tumbuh paling akhir (Gordon dan Charles, 2002). 

Menurut Rose (1997), bahwa yang meliputi aktivitas 

pertumbuhan adalah peningkatan ukuran sel-sel tubuh, dimana 

pertumbuhan itu mencakup beberapa komponen utama yaitu 

adanya peningkatan bobot atau yang terdiri dari protein dan 

air, peningkatan ukuran skeleton, total lemak tubuh dalam 

jaringan adiposa serta meningkatnya bulu, kulit, dan organ-

organ dalam. 

Kualitas bahan pakan dan kandungan nutrisi yang 

mencukupi dapat mempengaruhi proses pertumbuhan. Periode 

pertumbuhan diperlukan pakan dengan zat makanan seimbang 

khususnya imbangan protein dan energi, selain itu juga 

vitamin dan mineral yang harus terpenuhi (Lesson dan 

Summers, 2002). Pertumbuhan ternak akan terlihat setelah 

memanfaatkan zat gizi yang terdapat dalam pakan yang 

dikonsumsi. Selain itu, genetis atau strain, lingkungan, jenis 

kelamin, tata pemeliharaan juga merupakan faktor yang 

berpengaruh pada proses pertumbuhan. 
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2.6 Efisiensi Pakan  
Efisiensi pakan merupakan jumlah pakan yang 

diberikan dan dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan 

kebutuhan ternak dengan hasil yang sesuai. Pakan yang 

berkualitas akan digunakan seefisien mungkin oleh ternak 

menjadi produksi atau pertumbuhan maksimal sehingga 

konversi pakannya rendah (Usman dan Susilowati, 2006). 

Konversi pakan merupakan salah satu tolak ukur untuk 

menilai tingkat efisiensi penggunaan pakan. Nilai konversi 

pakan yang ditunjukkan tinggi, maka efisiensi penggunaan 

pakan rendah. Sebaliknya jika nilai konversi pakan yang 

ditunjukkan rendah, maka efisiensi penggunaan pakan tinggi 

atau baik. 

Efisiensi pakan diketahui setelah mengetahui bobot 

akhir ternak yang ditimbang dan mengetahui jumlah  pakan 

yang di konsumsi selama penelitian di timbang untuk 

diketahui beratnya. Setelah diketahui beratnya, lalu di hitung 

nilai presentasenya dengan rumus : 

 

 

 

 

Konversi pakan ternak bergantung pada kecepatan 

pertumbuhan, konsumsi pakan, ukuran tubuh, kesehatan, dan 

situasi lingkungan (Berri et al., 2005). Proses konversi dalam 

sistem metabolisme ternak juga dipengaruhi oleh kemampuan 

nutrisi mengaktifkan enzim dan hormon percernaan (Guernec 

et al., 2004).  Karena itu peningkatan efisiensi kecernaan 

bahan pakan dan nutrisi dalam tubuh ternak merupakan suatu 

cara untuk memperbaiki efisiensi penggunaan pakan, sehingga 

mampu menghasilkan produksi ternak yang maksimal 

(Hafsah, 2003). Konversi pakan merupakan salah satu standar 

produksi guna mengetahui efisiensi penggunaan pakan oleh 

ternak atau efisiensi pengubahan pakan menjadi daging. 

Menurut Wahju (1997), bahwa untuk menghasilkan 

pertumbuhan, produksi, dan efisiensi penggunaan pakan yang 

maksimal, beberapa pakan tambahan baik alami maupun kimia 
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biasanya digunakan dalam pakan. Pemberian tepung jahe 

merah dalam pakan sebanyak 0,5% lebih maksimal dalam 

menekan perlukaan pada sekum, sehingga efisiensi pakan 

lebih baik (Iskandar dkk., 2003).  

Besarnya rasio efisiensi protein juga ditentukan oleh 

perubahan nilai pertambahan bobot badan dan konsumsi 

protein. Semakin besar nilai pertambahan bobot badan dan 

protein yang dikonsumsi, maka rasio efisiensi proteinnya akan 

menurun (Winedar dkk., 2006). Konversi ransum atau FCR 

(Feed Conversion Ratio) merupakan istilah yang umum 

digunakan untuk menunjukkan banyaknya pakan yang 

dikonversi menjadi bobot badan (Sahzadi et al., 2006). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian pengaruh perbedaan level pemberian 

tepung jerami nangka terfermentasi dalam pakan terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan harian (PBBH), 

dan efisiensi pakan pada performa produksi kelinci lepas sapih 

menunjukkan bahwa perbedaan level pemberian tepung jerami 

nangka terfermentasi dalam pakan terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan harian (PBBH), dan  efisiensi 

pakan, pada performa produksi kelinci lepas sapih tertera pada 

Tabel 6. dibawah ini : 

Tabel 6. Rata-rata Konsumsi Pakan, Pertambahan Bobot 

Badan Harian (PBBH) dan Efisiensi Pakan. 

Variabel 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Konsumsi Pakan : 

- Hijauan  42,98 ± 

0,25 

42,94± 

0,15 

42,98  ±  

0,15 

43,0 1 ±  

0,10 

42,81± 

0,21 

- Konsentrat 

(g/BK/ekor/ 

hari) 
76,51 ± 

0,33 

76,78 ± 

0,24 

77,48  ±  

0,71 

77,33  ±  

0,85 

76,45 ±  

1,37 

- Total hijauan 

dan konsentrat 

(g/ekor/hari) 
119,5 9 

± 0,58 B 

119,72± 

0,39AB 
120,46 ± 

0,86A 
120,34 ± 

0,95 A 
119236 ± 

1,58C 

Pertambahan Bobot Badan 

Harian(PBBH) g/ekor/hari 

16,04 ± 

1,02C 
18,45 ± 

1,58B 
19,07 ± 

0,33B 
21,53 ± 

1,9A 

18,11± 

1,19B 

Efisiensi Pakan (%) 
13,43 ± 

0,89C 

15,41 ± 

1,29B 

15,84 ± 

0,22B 

17,90  ± 

1,68A 

15,30± 

1,00B 

Keterangan : Supersript yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

Pengaruh perbedaan level pemberian tepung jerami 

nangka terfermentasi dalam pakan terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan harian (PBBH), dan efisiensi pakan 
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pada performa produksi kelinci lepas sapih menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata pada konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan harian (PBBH) dan efisiensi 

pakan. hal ini dapat dilihat pada Tabel 6 diatas. 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan  

Berdasarkan data pada (Tabel 6) dan analisis statistik 

(Lampiran 4), menunjukkan bahwa penambahan tepung jerami 

nangka terfermentasi dalam pakan dengan level pemberian 0  

dan 2,5  , 5, 7,5 dan 10% dan Hijauan berpengaruh  sangat 

nyata (P<0.01) terhadap konsumsi pakan hijauan dan 

konsentrat selama penelitian. 

Konsumsi pakan hijauan dan konsentrat yang 

diperoleh rata-rata yang diperoleh selama penelitian yaitu P0 = 

119,5 9± 0, 58
B
, P1= 119,72 ± 0,39

AB
 dan P2 = 120,46 ±0,86

A
 

, P3 =120,34 ± 0,95
A
, dan P4 = 119,26± 1,58

C
 g/ekor/hari. 

Tabel 6 menunjukan bahwa pada konsumsi pakan perlakuan 

menunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan pakan  kontrol 

yang ada, kecuali pakan perlakuan P4, hal ini disebabkan 

karena kadar tannin yang bertambah pada pakan seiring 

dengan peningkatan level tepung fermentasi jerami nangka 

yaitu 10 % sehingga menimbulkan rasa sepah dan pahit yang 

mengurangi palabilitas dan konsumsi pakan pada kelinci. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Dani (2014), menyatakan bahwa 

Pemberian pakan kulit pisang sebagai pengganti jagung 

terhadap konversi pakan terhadap antinutrisi kulit pisang yang 

berupa tannin dan saponin yang dapat menurunkan konsumsi 

pakan karna tannin dapat memberikan rasa pahit sehingga 

dapat mengurangi palatabilitas ternak hal ini juga dilaporkan 

oleh Siregar (1994) Lamtoro juga mengandung tanin yang 

dapat menurunkan palatabilitas pakan dan penurunan 

kecernaan protein. Ditambahkan oleh (Raharjo et al., 2003) 

kadar tanin dalam ampas teh dapat mengurangi diare yang 

sering mengakibatkan kematian pada kelinci. Sementara 

penggunaan lebih dari 10% ampas bir dalam ransum kelinci 
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mengakibatkan menurunnya konsumsi ransum dan merosotnya 

pertambahan bobot badan kelinci.  

Rata-rata konsumsi pakan selama 6 minggu pada 

perlakuan P0, P1, P2 P3, dan P4 secara berurutan dapat 

diasumsikan setiap ekornya mengkonsumsi pakan antara 118 – 

121 g/ekor/hari, sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu 

Nugroho, (2012) bahwa konsumsi pakan  kelinci berkisaran 

sebagai berikut 120,10 ± 15,81 dan 121,68 ± 17,74 

g/ekor/hari, dan perlakuan pengaruh sangat nyata. 

Kemampuan ternak untuk mengkonsumsi pakan, dan 

palatabilitas pakan meningkat sehingga kelinci akan 

mengkonsumsi pakan sampai dengan kebutuhan nutrisi pakan 

tercukupi hal ini juga dilaporkan oleh Mugiyono dan Karmada 

(1989) yang disitasi Rifat (2008), menyatakan bahwa 

kemampuan ternak untuk mengkonsumsi pakan dipengaruhi 

oleh bobot badan, umur, jenis kelamin, lingkungan, kesehatan, 

dan mutu pakan.  

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan Harian (PBBH) 

Berdasarkan data pada (Tabel 6) dan analisis statistik 

(Lampiran 5), menunjukkan penambahan tepung jerami 

nangka terfermentasi dalam pakan dengan level pemberian 0  

dan 2,5  , 5, 7,5 dan 10% berpengaruh sangat nyata (P<0.01) 

terhadap pertambahan bobot badan harian (PBBH) kelinci 

lepas sapih umur 12 minggu selama penelitian. Pemberian 

pakan perlakuan dengan proporsi yang tepat dengan 

kandungan proteinnya berkisar 16 %, sehingga pakan yang 

dikonsumsi sudah memenuhi kebutuhan nutrisi yang 

dibutuhkan oleh kelinci yaitu 16 %. Menurut Hartadi, (1983) 

pakan yang baik akan meningkatkan pertambahan bobot 

badan, ditambahkan oleh Tillman et al. (1998), faktor pakan 

sangat menentukan pertumbuhan, bila kualitasnya baik dan 

diberikan dalam jumlah yang cukup, maka pertumbuhannya 

akan menjadi cepat, demikian pula sebaliknya jika kualitas 

pakan jelek maka pertumbuhan juga akan kurang. 



33 

 

Pertambahan bobot badan harian kelinci dipengaruhi oleh 

kualitas pakan yang dikonsumsi, didukung dengan kelinci 

yang digunakan masih dalam masa pertumbuhan yaitu kelinci 

betina lepas sapih berumur 6 minggu. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Thalib et al., (2001) yang menyatakan bahwa 

pertambahan bobot badan tubuh ternak sangat dipengaruhi 

oleh kualitas dan kuantitas pakan, maksudnya penilaian bobot 

badan tubuh ternak sebanding dengan pakan yang di konsumsi 

dan temperatur lingkungan. Pertambahan bobot badan harian 

(PBBH) dengan penambahan tepung jerami nangka  7,5 % 

(P3), peningkatan bobot badan tersebut disebabkan karena 

adanya peningkatan zat makanan pada pakan perlakuan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tepung jerami 

nangka  dalam pakan sampai taraf 10 % (P4) tidak berefek 

negatif terhadap kelinci lepas sapih dan aman untuk 

dikonsumsi, karena PBBH masih  lebih baik dibandingkan P0. 

Rata-rata pertambahan bobot badan harian (PBBH) 

pada hasil penelitian yaitu P0 = 16,04 ± 1,02, P1 = 18,45 ± 

1,58, P2 = 19,07 ±   0,33, P3 = 21,53 ± 1,9, dan P4 = 18,11± 

1,19 g/ekor/hari, hal ini setara jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian Kaborang (2014), yang melaporkan PBBH dalam 

penelitian menggunakan kelinci New Zealand White sampai 

20,00 g/ekor/hari, Mulia (2009) dalam Afifah (2011) 

melaporkan ternak kelinci lokal yang diberi pakan komplit 

antara berbasis bahan baku lokal berbentuk pelet, yang 

tersusun dari bungkil inti sawit dan daun ubi jalar 

menghasilkan rataan pertambahan bobot badan harian (PBBH) 

sebesar 17,9 g dan efisiensi pakan sebesar 0,17 adapun rataan 

pertambahan bobot badan harian yang diberi pakan berupa 

pelet pakan komplit memiliki nilai sebesar 17,60 ± 10,92 

g/ekor /hari dan silase pakan komplit memiliki nilai sebesar 

17,29 ± 15,30 g/ekor/hari. (Sulastri, 2007). Tepung  fermentasi 

jerami nangka juga tidak mengganggu kelinci sehingga 

ketersediaan protein dan energi metabolis tidak mempengaruhi 

kecepatan aliran bahan makanan dalam saluran pencernaan 

(Budiansyah dkk, 2003). Fakta tersebut menunjukkan bahwa 

konsumsi protein dan energi dari perlakuan sudah memenuhi 
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kebutuhan pada masa pertumbuhan kelinci lepas sapih. Selain 

itu, pakan perlakuan juga merupakan pakan terfermentasi 

sehingga mudah untuk dicerna, sesuai dengan pendapat dari 

Purwadaria et al. (1999). 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Efisiensi Pakan  

Berdasarkan dari data pada (Tabel 6) dan analisis 

statistik (Lampiran 6), menunjukkan bahwa penambahan 

tepung  jerami nangka terfermentasi pada konsentrat dengan 

level pemberian 0, 2,5 , 5 , 7,5 , dan 10 % berpengaruh sangat 

nyata (P>0.01) terhadap efisiensi pakan selama penelitian. 

 Rata-rata efisiensi pakan selama penelitian yaitu P0= 

13, 43, P1= 15,41, P2=15,84, P3=17,90  dan P4=15,30%, 

Pemberian pakan dengan perlakuan fermentasi tepung jerami 

nangka mampu meningkatkan efisiensi pakan dengan 

konsumsi pakan yang sedikit dapat menghasilkan bobot badan 

yang baik pada kelinci Peranakan New Zealand White lepas 

sapih selama penelitian. Peningkatan efisiensi pakan dapat 

diupayakan antara lain melalui pemanfaatan berbagai jenis 

bahan pakan potensial bagi kelinci dalam arti ketersediaan 

tinggi, komponen gizi memadai dan dapat diberikan kepada 

ternak baik dalam bentuk kering maupun tepung (Raharjo et 

al., 2004). Hasil tersebut mendapatkan hasil bahwa P3 

cenderung meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, karena 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan lebih tinggi dengan 

konsumsi pakan yang  rendah dibanding perlakuan lainnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat (Cheeke, 1983; Farrel dan 

Raharjo, 1984) efisiensi pakan tinggi, hanya membutuhkan 

makanan dalam jumlah sedikit dan kualitas dagingnya cukup 

tinggi. Ditambahkan oleh (Rara, 2012) yang menyatakan 

bahwa efisiensi pakan berkaitan erat dengan rataan 

pertambahan bobot badan harian dan konsumsi pakan, 

efisiensi penggunaan pakan merupakan perbandingan dari 

rataan pertambahan bobot badan dengan konsumsi pakan. 

Hasil penelitian ini setara dengan kelinci yang diberi pakan 

komplit berupa pelet dapat tumbuh sebesar 17,9 g per hari 
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dengan efisiensi pakan 17 % Mulia (2009) dalam Afifah 

(2011). Penggunaan pakan disebut efisien apabila jumlah 

pakan yang dikonsumsi minimal dan menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang maksimal (Donald et al., 1988; 

Martawidjaja, 1998). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE KEGIATAN 

  

3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat milik 

Bapak Winarto,di Karang Ploso, Kabupaten Malang dan 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Universitas 

Brawijaya, Malang. Penelitian berlangsung selama 2 bulan 

yaitu bulan 24 November 2015 – 4 Januari 2016. Analisis 

proksimat pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Kelinci peranakan New Zealand White 

 Penelitian ini menggunakan kelinci peranakan New 

Zealand White periode lepas sapih dengan umur 6 minggu 

sebanyak  25 ekor yang pada awal penelitian dengan rata-rata 

bobot badan 569,48 ± 44,6 g dan koefisien keragaman 7,8 % 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.  

3.2.2 Kandang 

  Kandang kelinci, kandang yang digunakan 

menggunakan sistem kandang individu dengan ukuran tiap 

kandang  50 x 50 x 50 cm. Kandang yang digunakan 

berjumlah 25 kandang dimana setiap kandang diisi 1 ekor 

kelinci. Peralatan yang digunakan untuk penelitian diantaranya 

tempat pakan dan minum yang terbuat dari bambu. Timbangan 

digital kapasitas 1000 g dengan ketelitian 0,1 g yang 

digunakan untuk menimbang bobot badan kelinci dan pakan. 

Ember digunakan untuk mengangkut pakan. Termometer 

untuk mengukur suhu lingkungan dan hygrometer untuk 

mengukur kelembaban udara lingkungan kandang, pembersih 

kandang, alat tulis dan kalkulator. 
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3.2.3 Pakan Perlakuan  

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pakan basal terdiri atas konsentrat susu PAP, dan hijauan daun 

bunga kol, 69,49 % : 30,51 %, kandungan nutrisi pakan basal 

dapat dilihat pada (Tabel 4.) Bahan pakan yang digunakan 

didapat dari toko bapak Imam dengan harga konsentrat : Rp. 

8.000/1 kg, dan hijauan : Rp. 5.000. Jerami Nangka yang 

digunakan adalah jenis nangka salak dengan umur tanaman 8 

bulan yang didapat dari pabrik keripik di wajak, Malang. 

Pemberian tepung jerami nangka dengan mencampur ke dalam 

pakan dan proporsi pemberiannya yaitu 2,5, 5 , 7,5 , dan 10 % 

dalam pakan. 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan lapang dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan tiap perlakuan dilakukan 5 

ulangan. 

Perlakuan yang dicobakan adalah: 

 Perlakuan I (P0)  : Konsentrat 100 % 

  Perlakuan II (P1)  : Konsentrat 97,5 % +  tepung jerami 

nangka terfermentasi 2,5 % 

 Perlakuan III (P2)  : Konsentrat 95 % +  tepung  jerami 

nangka terfermentasi 5 % 

 Perlakuan IV(P3)  : Konsentrat 92,5 % + tepung  jerami 

nangka terfermentasi 7,5 % 

 Perlakuan V (P4)  : Konsentrat 90 % + tepung jerami 

nangka terfermentasi 10 % 

Pemberian pakan dilakukan selama 6 minggu dan diberikan 

dengan cara dibatasi (restricted).  
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Cara pembuatan tepung jerami nangka fermentasi sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembuatan tepung jerami nangka 

Tanaman Nangka 

Biji Buah Jerami  

Jerami Nangka 

Potong-potong  

Jemur pada sinar matahari selama 48 jam. 

Giling 

Fermentasi dengan menggunakan 

Aspergillus niger 0,4 %, urea 15 %, 

molasses 4 %, NPK 5 %, ZA 25 %, KCl 5 

%, dan air hangat 1:1(w/w) selama 48 jm 

Giling 

Tepung Jerami Nangka 
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3.3.1 Penyusunan Pakan 

Tepung  jerami nangka ditimbang sebanyak 2,5 , 5 , 

7,5 , dan 10 % dari jumlah konsumsi pakan yang dibutuhkan 

ternak setiap harinya yaitu 100 g/ekor/hari. Setelah ditimbang, 

tepung jerami nangka dicampur dengan konsentrat, kemudian 

pakan perlakuan dengan tepung jerami nangka 2,5, 5 , 7,5 , 

dan 10 % , diberikan pada ternak sesuai dengan kebutuhan 

pakan kelinci lepas sapih. Adapun kandungan zat makanan 

bahan pakan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 3. Kandungan zat makanan bahan pakan 

Zat makanan 

Bahan Pakan 

Susu 

PAP
1 

Tepung 

Jerami 

Nangka
2 

Daun Bunga Kol
3  

BK 88 85,59 54,92  

PK (%) 16 19,54  15,14  

LK (%) 3-7  4,58  1,92  

SK(%) Maks 8  17,61 10,4  

Abu (%) Maks 10 7,99 6,21  

Sumber :  

1. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (2013) 

2. Laboratorium Nutrisi dan Makanan Fakultas 

Peternakan Universitas  Brawijaya (2015) 

3. Saenab dan Nurhayu (2013) 
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Tabel 4. Proporsi dan kandungan zat makanan pakan basal 

(%BK) 

Bahan Pakan Proposi (%) PK (%) LK (%) SK (%) 

Konsentrat 69,49 11,11 3,48 5,55 

Daun Bunga Kol 30,51 5,77 0,73 3,17 

Jumlah 100 16,89 4,21 8,73 

Keterangan : Kandungan zat makanan pakan basal %BK hasil 

perhitungan  

 

Tabel 5. Kandungan Zat makanan Pakan Perlakuan Hasil 

Perhitungan 

Zat makanan 
 

Pakan 

Perlakuan     

P0 P1 P2 P3 P4 

PK (%) 16,89 16,96 17,02 17,07 17,14 

LK (%) 4,21 4,20 4,19 4,19 4,18 

SK (%) 8,73 9,69 9,86 10,02 10,19 

BK (%) 82,12 82,07 82,03 81,99 81,95 

 

3.3.2 Pemberian Pakan 

Metode pemberian pakan dilakukan dengan memberikan 

pakan dalam jumlah dan pada waktu tertentu, kemudian 

diberikan 2 kali sehari pada pagi hari yang berupa pakan 

penambahan tepung jerami nangka pada jam 07.00 WIB dan 

sore hari yang berupa pakan hijauan, Susu pap dan 

penambahan tepung jerami nangka pada jam 15.00 WIB 

dengan jumlah pemberian yang sesuai dengan kebutuhan 

kelinci lepas sapih yaitu 100 g / ekor/ hari Susu pap, dan 

hijauan 80g /ekor / harinya. Air minum diberikan secara ad 

libitum. 
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3.3.3 Pengukuran Konsumsi Pakan 

Pengukuran konsumsi pakan dalam perlakuan yang 

jumlahnya 25 ekor dilakukan pengambilan sampel masing – 

masing perlakuannya setiap 1 minggu satu kali, dengan jumlah 

keseluruhan kelinci lepas sapih.  

  Konsumsi pakan per ekor per hari, yaitu jumlah pakan 

yang diberikan pada kelinci dikurangi dengan jumlah sisa 

pakan keesokan harinya kemudian dibagi 7 hari. 

 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variable yang diamati meliputi : 

a. Konsumsi Pakan 

  Konsumsi pakan per ekor per hari, yaitu jumlah pakan 

yang diberikan pada kelinci dikurangi dengan jumlah sisa 

pakan keesokan harinya kemudian dibagi 7 hari. 

 

 

Penghitungan konsumsi pakan digunakan timbangan 

digital kapasitas 1000 g dengan ketelitian 0,1 g untuk 

menimbang sisa pakan, penimbangan sisa pakan dilakukan 1 

minggu sekali. 

b. Pertambahan Bobot Badan 

Penghitungan pertambahan bobot badan menggunakan 

timbangan digital kapasitas 1000 g dengan ketelitian 0,1 g 

untuk menimbang pertambahan bobot badan kelinci lepas 

sapih, penimbangan Bobot badan kelinci lepas sapih dilakukan 

1 minggu sekali. Pertambahan bobot badan per ekor per 

minggu, yaitu bobot badan akhir kelinci dikurangi dengan 

bobot badan awal penelitian dibagi dengan lama pengamatan. 

 

                       
                                              

∑    
 

 

      
                      

∑     
 

 

                       
                                              

∑    
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c. Efisiensi Pakan 

Penghitungan efisiensi pakan menggunakan 

timbangan digital kapasitas 1000 g dengan ketelitian 0,1 g, 

perhitungan dengan menggunakan data pbbh dan konsumsi 

pakan yang dikalikan 100 %. 

 

 

3.5 Analisis Data 

  Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

dengan mengunakan program Excel, sedangkan data 

diolah dengan analisis varian (ANOVA) dari Rancangan 

Acak Lengkap. Apabila hasil sidik ragam menunjukkan 

perbedaan nyata, dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (DMRT). Menurut Mattjik dan Sumertajaya 

(2006) Model matematis Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) adalah : 

 

  Yij = µ + πi+ εij 

Dimana : 

  i  = 1, 2, ……, t 

  j  = 1, 2, ……. r 

  Yij = Pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan 

ke-j 

  µ  = Rataan umum 

  πi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

 Εij  = Pengaruh acak pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

 

Apabila perlakuan berbeda, maka dilanjutkan dengan 

analisis Uji Jarak Berganda Duncan (Mattjik dan 

Sumertajaya, 2006). Dengan rumus sebagai berikut:   

 

      SE = KTG  

  𝑟.t 
  Keterangan:    

 SE = Standard error 

  KT Galat  = Kuadrat Tengah Galat 

                  
    

∑              
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 r    = Banyaknya Ulangan 

 t    = Banyaknya Perlakuan 

  



28 
 

3.6 Batasan Istilah 

 

Jerami Nangka : Serat yang berada diantara daging 

buah nangka 

 Tepung Jerami  

Nangka Terfermentasi : Tepung jerami nangka yang 

merupakan hasil fermentasi 

dengan menggunakan kapang 

Aspergillus niger selama masa 

inkubasi 36 jam. 

Peranakan  

New Zealand White : Kelinci yang memiliki ciri - ciri 

fisik New Zealand White namun 

tidak diketahui recording 

persilangannya. 

Konsentrat  

Susu PAP : Konsentrat komersil yang 

diperoduksi oleh PT. Comfeed 

Indonesia ltd. 

Konsumsi Pakan : Jumlah pakan yang dikonsumsi 

oleh ternak pada waktu 

tertentu.(satuan g/ekor/hari) 

Pertambahan Bobot  

Badan Harian (PBBH) : Pertumbuhan bobot badan per 

unit waktu dihitung dengan 

jangka waktu tertentu (satuan 

g/ekor/hari) 

Efisiensi Pakan  : Jumlah perbandingan antara 

hasil pertambahan bobot badan 

yang dibagi dengan konsumsi 

pakan kemudian di kalikan 

100% (satuan %). 
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3.7 Daftar Singkatan Dan Simbol 

1. BB  = Berat Basah  

2. BK  = Bahan Kering 

3. DE  = Digestible Energy 

4. db   = Derajat Bebas 

5. dkk   = Dan kawan-kawan 

6. et al   = et ali (berasal dari bahasa latin, 

dalam bahasa Indonesia berarti dan kawan-kawan)  

7. FK   = Faktor Koreks 

8. g  = gram  

9. JKG   = Jumlah Kuadrat Galat 

10. JKP   = Jumlah Kuadrat Perlakuan 

11. JKT    = Jumlah Kuadrat Total 

12. kg      = Kilogram 

13. KK     = Koefisien Keragaman 

14. KT     = Kuadrat Tengah 

15. Kkal/kg  = Kilokalori Per Kilogram  

16. LK   = Lemak Kasar 

17. mg  = Milligram 

18. NRC   = National Reseach Council 

19. NH3   = Amonia 

20. PBB  = Pertambahan Bobot Badan 

21. pH  = Potential of Hydrogen 

22. PK   = Protein Kasar 

23. RAL  = Rancangan Acak Lengkap 

24. SD      = Standart Deviasi 

25. SE      = Standart Error 

26. SK      = Sumber Keragaman 

27. SK   = Serat Kasar  

28. TDN  = Total Digestible Nutrient 

29. TFJN  = Tepung Fermentasi Jerami Nangka  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian pengaruh perbedaan level pemberian 

tepung jerami nangka terfermentasi dalam pakan terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan harian (PBBH), 

dan efisiensi pakan pada performa produksi kelinci lepas sapih 

menunjukkan bahwa perbedaan level pemberian tepung jerami 

nangka terfermentasi dalam pakan terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan harian (PBBH), dan  efisiensi 

pakan, pada performa produksi kelinci lepas sapih tertera pada 

Tabel 6. dibawah ini : 

Tabel 6. Rata-rata Konsumsi Pakan, Pertambahan Bobot 

Badan Harian (PBBH) dan Efisiensi Pakan. 

Variabel 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Konsumsi Pakan : 

- Hijauan  42,98 ± 

0,25 

42,94± 

0,15 

42,98  ±  

0,15 

43,0 1 ±  

0,10 

42,81± 

0,21 

- Konsentrat 

(g/BK/ekor/ 

hari) 
76,51 ± 

0,33 

76,78 ± 

0,24 

77,48  ±  

0,71 

77,33  ±  

0,85 

76,45 ±  

1,37 

- Total hijauan 

dan konsentrat 

(g/ekor/hari) 
119,5 9 

± 0,58 B 

119,72± 

0,39AB 
120,46 ± 

0,86A 
120,34 ± 

0,95 A 
119236 ± 

1,58C 

Pertambahan Bobot Badan 

Harian(PBBH) g/ekor/hari 

16,04 ± 

1,02C 
18,45 ± 

1,58B 
19,07 ± 

0,33B 
21,53 ± 

1,9A 

18,11± 

1,19B 

Efisiensi Pakan (%) 
13,43 ± 

0,89C 

15,41 ± 

1,29B 

15,84 ± 

0,22B 

17,90  ± 

1,68A 

15,30± 

1,00B 

Keterangan : Supersript yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

Pengaruh perbedaan level pemberian tepung jerami 

nangka terfermentasi dalam pakan terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan harian (PBBH), dan efisiensi pakan 
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pada performa produksi kelinci lepas sapih menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata pada konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan harian (PBBH) dan efisiensi 

pakan. hal ini dapat dilihat pada Tabel 6 diatas. 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan  

Berdasarkan data pada (Tabel 6) dan analisis statistik 

(Lampiran 4), menunjukkan bahwa penambahan tepung jerami 

nangka terfermentasi dalam pakan dengan level pemberian 0  

dan 2,5  , 5, 7,5 dan 10% dan Hijauan berpengaruh  sangat 

nyata (P<0.01) terhadap konsumsi pakan hijauan dan 

konsentrat selama penelitian. 

Konsumsi pakan hijauan dan konsentrat yang 

diperoleh rata-rata yang diperoleh selama penelitian yaitu P0 = 

119,5 9± 0, 58
B
, P1= 119,72 ± 0,39

AB
 dan P2 = 120,46 ±0,86

A
 

, P3 =120,34 ± 0,95
A
, dan P4 = 119,26± 1,58

C
 g/ekor/hari. 

Tabel 6 menunjukan bahwa pada konsumsi pakan perlakuan 

menunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan pakan  kontrol 

yang ada, kecuali pakan perlakuan P4, hal ini disebabkan 

karena kadar tannin yang bertambah pada pakan seiring 

dengan peningkatan level tepung fermentasi jerami nangka 

yaitu 10 % sehingga menimbulkan rasa sepah dan pahit yang 

mengurangi palabilitas dan konsumsi pakan pada kelinci. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Dani (2014), menyatakan bahwa 

Pemberian pakan kulit pisang sebagai pengganti jagung 

terhadap konversi pakan terhadap antinutrisi kulit pisang yang 

berupa tannin dan saponin yang dapat menurunkan konsumsi 

pakan karna tannin dapat memberikan rasa pahit sehingga 

dapat mengurangi palatabilitas ternak hal ini juga dilaporkan 

oleh Siregar (1994) Lamtoro juga mengandung tanin yang 

dapat menurunkan palatabilitas pakan dan penurunan 

kecernaan protein. Ditambahkan oleh (Raharjo et al., 2003) 

kadar tanin dalam ampas teh dapat mengurangi diare yang 

sering mengakibatkan kematian pada kelinci. Sementara 

penggunaan lebih dari 10% ampas bir dalam ransum kelinci 
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mengakibatkan menurunnya konsumsi ransum dan merosotnya 

pertambahan bobot badan kelinci.  

Rata-rata konsumsi pakan selama 6 minggu pada 

perlakuan P0, P1, P2 P3, dan P4 secara berurutan dapat 

diasumsikan setiap ekornya mengkonsumsi pakan antara 118 – 

121 g/ekor/hari, sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu 

Nugroho, (2012) bahwa konsumsi pakan  kelinci berkisaran 

sebagai berikut 120,10 ± 15,81 dan 121,68 ± 17,74 

g/ekor/hari, dan perlakuan pengaruh sangat nyata. 

Kemampuan ternak untuk mengkonsumsi pakan, dan 

palatabilitas pakan meningkat sehingga kelinci akan 

mengkonsumsi pakan sampai dengan kebutuhan nutrisi pakan 

tercukupi hal ini juga dilaporkan oleh Mugiyono dan Karmada 

(1989) yang disitasi Rifat (2008), menyatakan bahwa 

kemampuan ternak untuk mengkonsumsi pakan dipengaruhi 

oleh bobot badan, umur, jenis kelamin, lingkungan, kesehatan, 

dan mutu pakan.  

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan Harian (PBBH) 

Berdasarkan data pada (Tabel 6) dan analisis statistik 

(Lampiran 5), menunjukkan penambahan tepung jerami 

nangka terfermentasi dalam pakan dengan level pemberian 0  

dan 2,5  , 5, 7,5 dan 10% berpengaruh sangat nyata (P<0.01) 

terhadap pertambahan bobot badan harian (PBBH) kelinci 

lepas sapih umur 12 minggu selama penelitian. Pemberian 

pakan perlakuan dengan proporsi yang tepat dengan 

kandungan proteinnya berkisar 16 %, sehingga pakan yang 

dikonsumsi sudah memenuhi kebutuhan nutrisi yang 

dibutuhkan oleh kelinci yaitu 16 %. Menurut Hartadi, (1983) 

pakan yang baik akan meningkatkan pertambahan bobot 

badan, ditambahkan oleh Tillman et al. (1998), faktor pakan 

sangat menentukan pertumbuhan, bila kualitasnya baik dan 

diberikan dalam jumlah yang cukup, maka pertumbuhannya 

akan menjadi cepat, demikian pula sebaliknya jika kualitas 

pakan jelek maka pertumbuhan juga akan kurang. 
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Pertambahan bobot badan harian kelinci dipengaruhi oleh 

kualitas pakan yang dikonsumsi, didukung dengan kelinci 

yang digunakan masih dalam masa pertumbuhan yaitu kelinci 

betina lepas sapih berumur 6 minggu. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Thalib et al., (2001) yang menyatakan bahwa 

pertambahan bobot badan tubuh ternak sangat dipengaruhi 

oleh kualitas dan kuantitas pakan, maksudnya penilaian bobot 

badan tubuh ternak sebanding dengan pakan yang di konsumsi 

dan temperatur lingkungan. Pertambahan bobot badan harian 

(PBBH) dengan penambahan tepung jerami nangka  7,5 % 

(P3), peningkatan bobot badan tersebut disebabkan karena 

adanya peningkatan zat makanan pada pakan perlakuan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tepung jerami 

nangka  dalam pakan sampai taraf 10 % (P4) tidak berefek 

negatif terhadap kelinci lepas sapih dan aman untuk 

dikonsumsi, karena PBBH masih  lebih baik dibandingkan P0. 

Rata-rata pertambahan bobot badan harian (PBBH) 

pada hasil penelitian yaitu P0 = 16,04 ± 1,02, P1 = 18,45 ± 

1,58, P2 = 19,07 ±   0,33, P3 = 21,53 ± 1,9, dan P4 = 18,11± 

1,19 g/ekor/hari, hal ini setara jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian Kaborang (2014), yang melaporkan PBBH dalam 

penelitian menggunakan kelinci New Zealand White sampai 

20,00 g/ekor/hari, Mulia (2009) dalam Afifah (2011) 

melaporkan ternak kelinci lokal yang diberi pakan komplit 

antara berbasis bahan baku lokal berbentuk pelet, yang 

tersusun dari bungkil inti sawit dan daun ubi jalar 

menghasilkan rataan pertambahan bobot badan harian (PBBH) 

sebesar 17,9 g dan efisiensi pakan sebesar 0,17 adapun rataan 

pertambahan bobot badan harian yang diberi pakan berupa 

pelet pakan komplit memiliki nilai sebesar 17,60 ± 10,92 

g/ekor /hari dan silase pakan komplit memiliki nilai sebesar 

17,29 ± 15,30 g/ekor/hari. (Sulastri, 2007). Tepung  fermentasi 

jerami nangka juga tidak mengganggu kelinci sehingga 

ketersediaan protein dan energi metabolis tidak mempengaruhi 

kecepatan aliran bahan makanan dalam saluran pencernaan 

(Budiansyah dkk, 2003). Fakta tersebut menunjukkan bahwa 

konsumsi protein dan energi dari perlakuan sudah memenuhi 
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kebutuhan pada masa pertumbuhan kelinci lepas sapih. Selain 

itu, pakan perlakuan juga merupakan pakan terfermentasi 

sehingga mudah untuk dicerna, sesuai dengan pendapat dari 

Purwadaria et al. (1999). 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Efisiensi Pakan  

Berdasarkan dari data pada (Tabel 6) dan analisis 

statistik (Lampiran 6), menunjukkan bahwa penambahan 

tepung  jerami nangka terfermentasi pada konsentrat dengan 

level pemberian 0, 2,5 , 5 , 7,5 , dan 10 % berpengaruh sangat 

nyata (P>0.01) terhadap efisiensi pakan selama penelitian. 

 Rata-rata efisiensi pakan selama penelitian yaitu P0= 

13, 43, P1= 15,41, P2=15,84, P3=17,90  dan P4=15,30%, 

Pemberian pakan dengan perlakuan fermentasi tepung jerami 

nangka mampu meningkatkan efisiensi pakan dengan 

konsumsi pakan yang sedikit dapat menghasilkan bobot badan 

yang baik pada kelinci Peranakan New Zealand White lepas 

sapih selama penelitian. Peningkatan efisiensi pakan dapat 

diupayakan antara lain melalui pemanfaatan berbagai jenis 

bahan pakan potensial bagi kelinci dalam arti ketersediaan 

tinggi, komponen gizi memadai dan dapat diberikan kepada 

ternak baik dalam bentuk kering maupun tepung (Raharjo et 

al., 2004). Hasil tersebut mendapatkan hasil bahwa P3 

cenderung meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, karena 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan lebih tinggi dengan 

konsumsi pakan yang  rendah dibanding perlakuan lainnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat (Cheeke, 1983; Farrel dan 

Raharjo, 1984) efisiensi pakan tinggi, hanya membutuhkan 

makanan dalam jumlah sedikit dan kualitas dagingnya cukup 

tinggi. Ditambahkan oleh (Rara, 2012) yang menyatakan 

bahwa efisiensi pakan berkaitan erat dengan rataan 

pertambahan bobot badan harian dan konsumsi pakan, 

efisiensi penggunaan pakan merupakan perbandingan dari 

rataan pertambahan bobot badan dengan konsumsi pakan. 

Hasil penelitian ini setara dengan kelinci yang diberi pakan 

komplit berupa pelet dapat tumbuh sebesar 17,9 g per hari 
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dengan efisiensi pakan 17 % Mulia (2009) dalam Afifah 

(2011). Penggunaan pakan disebut efisien apabila jumlah 

pakan yang dikonsumsi minimal dan menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang maksimal (Donald et al., 1988; 

Martawidjaja, 1998). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Penambahan tepung jerami nangka terfermentasi 

dalam pakan dapat meningkatkan konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, dan efisiensi penggunaan pakan 

dengan penambahan tepung jerami nangka terfermentasi 7,5% 

pada perlakuan P3 adalah yang terbaik.  

5.2  Saran 

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut kegunaan tepung 

jerami nagka terfermentasi sebagai bahan pakan ternak agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik.  
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Lampiran 1.  Perhitungan Koefisiensi Keragaman Bobot Badan 

(g/ekor) Kelinci Lepas Sapih. 

    

Kelinci 

Bobot 

Badan 
/g 

Simpangan (x-x2) 
Kuadrat Simpangan 

(x-x)2 

1 540 -29,48 869,07 

2 512 -57,48 3303,95 

3 638 68,52 4694,99 

4 545 -24,48 599,27 

5 593 23,52 553,19 

6 525 -44,48 1978,47 

7 527 -42,48 1804,55 

8 647 77,52 6009,35 

9 558 -11,48 131,79 

10 612 42,52 1807,95 

11 513 -56,48 3189,99 

12 540 -29,48 869,07 

13 621 51,52 2654,31 

14 562 -7,48 55,95 

15 528 -41,48 1720,59 

16 581 11,52 132,71 

17 637 67,52 4558,95 

18 558 -11,48 131,79 

19 558 -11,48 131,79 

20 536 -33,48 1120,91 

21 593 23,52 553,19 

22 633 63,52 4034,79 

23 626 56,52 3194,51 

24 536 -33,48 1120,91 

25 518 -51,48 2650,19 

TOTAL 14237 

 

47872,24 

RATA – RATA 569,48 

  
SD 44,6 

  
KK 7,8% 

  



47 

 

Koefisien keragaman (KK) = 7,8% menunjukan 

bahwa keragaman bobot badan awal kelinci lepas sapih yang 

di gunakan sebelum penelitian adalah 7,8%. Sastrosupadi 

(2000) menyatakan bahwa besarnya koefisien keragaman yang 

layak dan dikategorikan dalam taraf homogen adalah tidak 

boleh lebih dari 10%. Bobot badan kelinci lepas sapih yang 

digunakan dalam penelitian termasuk homogen.  
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Lampiran 2. Analisis statistik konsumsi pakan hijauan % BK 

Perlakuan U1 U2 U3 U4 U5 Total Rataan SD 

P0 43.13 42.64 43.21 43.17 42.78 214.93 42.986 0.258322 

P1 42.75 43.02 42.95 43.16 42.85 214.73 42.946 0.157258 

P2 42.81 42.96 43.17 43.12 42.85 214.91 42.982 0.159593 

P3 43.03 42.92 43.19 42.94 42.99 215.07 43.014 0.107378 

P4 42.83 42.66 43.17 42.73 42.66 214.05 42.81 0.212955 

TOTAL 214.55 214.2 215.69 215.12 214.13 1073.69     

 

Analisis keragaman Konsumsi Pakan selama penelitian 

 
FK   =  ∑  ∑     

     
   

2 /  (t x r)  

= (1073,69)2 / (4x5)  

= 46112.41 

                    ∑∑    -   
 

   

 

   

 

= (43,132 + 42,642 + 43,172 +……,,+ 42,662 ) – 46112.41 

= 0.825256 

              ∑(
  2

 )
-   

 

   

 

 = (42,982 + 42,942 + 42,982 +……,,+ 42,812 ) / 5 – 46112.41 

  = 0.130016 

JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan  

  = 0.825256  – 0.130016 = 0.69524 
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Tabel analisis ragam  

SK db JK KT F hit F 0.05 F0.01 

Perlakuan 4 0.130016 0.032504 0.935044 2.866081 4.43069 

Galat 20 0.69524 0.034762       

Total 24           

Keterangan : F hitung < F table (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berbeda nyata (p>0,05) terhadap 

konsumsi pakan hijauankelinci lepas sapih, 

sehingga perlu dilanjutkan pada uji Duncan. 
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Lampiran 3. Analisis statistik konsumsi pakan Konsentrat % 

BK 

Perlakuan U1 U2 U3 U4 U5 Total Rataan SD 

P0 76.33 76.17 77.05 76.54 76.46 382.55 76.51 0.33 

P1 77.07 76.64 77.03 76.66 76.52 383.92 76.784 0.24 

P2 76.44 77.07 78.14 78.02 77.74 387.41 77.482 0.71 

P3 76.11 78.15 76.77 77.76 77.86 386.65 77.33 0.85 

P4 77.55 78.30 75.57 75.45 75.38 382.25 76.45 1.37 

TOTAL 383.50 386.33 384.56 384.43 383.96 1922.78     

Analisis keragaman Konsumsi Pakan selama penelitian 

 
FK   =  ∑  ∑     

     
   

2 /  (t x r)  

= (1922,78)2 / (4x5)  

= 147883.3 

                    ∑∑    -   

 

   

 

   

 

= (76,332 + 76,172 + 77,052 +……,,+ 75,382 ) – 147883.3 

= 17.68286 

              ∑(
  2

 
) -   

 

   

 

 = (382,552 + 383,922 + 387,412 +……,,+  82,252 ) / 5 – 

147883.3 

  = 4.455264 

JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan  

  = 17.68286  – 4.455264 = 13.2276 
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Tabel Analisis Ragam  

SK db JK KT F hit F 0.05 

Perlakuan 4 4.455264 1.113816 1.68 2.86 

Galat 20 13.2276 0.66138     

Total 24         

Keterangan : F hitung < F table (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berbeda nyata (p>0,05) terhadap 

konsumsi pakan hijauankelinci lepas sapih, 

sehingga perlu dilanjutkan pada uji Duncan 
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Lampiran 3. Analisis konsumsi pakan hijauan dan konsentrat  

(%BK) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

Rata 
SD 

1 2 3 4 5 

P0 119,47 118,82 120,27 119,72 119,25 597,53 119,50 0,54 

P1 119,83 119,68 119,99 119,83 119,38 598,71 119,74 0,23 

P2 119,37 120,2 120,81 120,92 120,55 601,85 120,37 0,62 

P3 119,15 121,08 119,97 120,71 120,86 601,77 120,35 0,79 

P4 118,51 118,3 118,76 118,19 118,05 591,81 118,36 0,27 

Total 596,33 598,08 599,8 599,37 598,09 2991,67 

  Analisis keragaman Konsumsi Pakan selama penelitian 

 

FK  =  ∑  ∑     
     

   
2 /  (t x r)  

= (2991,67)2 / (4x5)  

= 358003,6 

                    ∑∑    -   

 

   

 

   

 

= (119,472 + 118,822 + 120,272 +……,,+ 118,052 ) – 358003,6 

= 19,25794 

              ∑(
  2

 
) -   

 

   

 

 = (597,532 + 598,712 + 601,852 +……,,+ 59 ,8 2 ) / 5 – 358003,6 

= 13,50374 

JK Galat       = JK Total – JK Perlakuan  

      = 19,25794 – 13,50374 

      = 5,7542 
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Tabel analisis ragam  

SK db JK KT F hit F 0,05 F0,01 

Perlakuan 4 13,50 3,37 11,73 2,87 4,43 

Galat 20 5,75 0,28 
   

Total 24 

     Keterangan : F hitung < F table (0,01), menunjukan bahwa 

perlakuan berbeda sangat nyata (p>0,05) 

terhadap konsumsi pakan kelinci lepas sapih, 

sehingga perlu dilanjutkan pada uji Duncan. 

Uji jarak Berganda Duncan’s Terhadap Konsumsi Pakan Kelinci  

Peranakan New Zealand White 

SE = √
        

 
 

  = √
    
 

 

=  √      

=  0,237 

Uji Duncan (Uji Berganda) 

Sy = akar (KTg/r) 0,2 

    
P 2 3 4 5 6 

ra (p, db) 2,919 3,066 3,16 3,221 3,271 

Rp = ra (p, db) x 

Sy 
0,70 0,74 0,76 0,77 0,78 

Setelah Penotasian  

Perlakuan 

  

 

Rata-Rata 

P3 P3 P1 P0 P4 
Notasi 

120,37 120,35 119,74 119,50 118,36 

p2 120,37 0         a 

p3 120,35 0,016 0       a 

p1 119,74 0,628 0,61 0     ab 

p0 119,50 0,864 0,84 0,23 0   b 

p4 118,36 2,008 1,99 1,38 1,14 0 c 
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Lampiran 4. Analisis statistik pertambahan bobot badan harian 

(PBBH) kelinci lepas sapih. 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

Rata 
SD 

1 2 3 4 5 

P0 16,61 16,89 14,47 16,7 15,57 80,24 16,04 1,02 

P1 18,07 18,07 20,10 19,84 16,19 85,57 18,45 1,58 

P2 18,85 18,59 19,19 19,35 19,35 95,33 19,06 0,33 

P3 24,76 20,52 20,00 21,71 20,69 107,68 21,53 1,90 

P4 17,69 16,21 18,97 18,95 18,76 90,58 18,11 1,19 

Total 95,98 90,28 86,03 96,55 90,56 459,40 
  Analisis keragaman Pertambahan Bobot Badan Harian 

(PBBH) selama penelitian 

 
FK   =  ∑  ∑     

     
   

2 /  (t x r)  

= (459,40)2 / (4x5)  

= 8689.968 

                    ∑∑    -   

 

   

 

   

 

= (16,612 + 16,892 + 14,472 +……,,+ 18,762 ) – 8689.968 

= 112.8342 

              ∑(
  2

 
) -   

 

   

 

 = (80,242 + 85,572 + 95,332 +……,,+ 90,582 ) / 5 – 

8689.968 

  = 77.97924 

JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan  
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  = 112.8342 – 77.97924 

  = 34.85496 

 Tabel analisis ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F0,01 

Perlakuan 4 77,79 19,42 11,18 2,87 4,43 

Galat 20 34,85 1,74       

Total 24           

Keterangan :  F hitung < F tabel (0,01), menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P>0,01) 

terhadap pertambahan bobot badan kelinci lepas 

sapih, sehingga perlu dilanjutkan pada uji 

Duncan. 

Uji jarak Berganda Duncan’s Terhadap Pertambahan 

Bobot Badan Harian (PBBH) Kelinci Peranakan New 

Zealand White 

SE = √
        

 
 

  = √
    
 

 

         =  √      

         =  0,6 

 

Uji Duncan (Uji Berganda) 
Sy = akar 

(KTg/r) 0,6 

    
P 2 3 4 5 6 

ra (p, db) 2,919 3,066 3,16 3,221 3,271 

Rp = ra (p, db) x 

Sy 1,72 1,81 1,87 1,90 1,93 
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Setelah penotasian  

Perlakuan 
Rata-

Rata 

P3 P2 P4 P1 P0 
Notasi 

21,53 19,06 18,45 18,11 16,04 

P3 21,53 0 

    

a 

P2 19,06 2,47 0 

   

b 

P1 18,45 3,08 0,61 0 

  

b 

P4 18,11 3,42 0,95 0,33 0 

 

b 

P0 16,04 5,48 3,01 2,40 2,06 0 c 
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Lampiran 5. Analisis Statistik Efisiensi Pakan  

Perlakuan 
Ulangan  

Total 
Rata-

Rata 
SD 

1 2 3 4 5 

P0 13,93 14,22 12,04 13,92 13,06 67,17 13,43 0,89 

P1 15,09 15,11 16,75 16,55 13,56 77,06 15,41 1,29 

P2 15,77 15,5 15,87 16,01 16,05 79,20 15,84 0,22 

P3 20,78 16,95 16,66 17,99 17,12 89,5 17,90 1,68 

P4 14,92 13,71 15,97 16,03 15,91 76,54 15,30 1,00 

Total 80,49 75,49 77,29 80,5 75,7 389,47 

   

Analisis keragaman Efesiensi Pakan selama penelitian 

 
FK   =  ∑  ∑     

     
   

2 /  (t x r)  

= (39,47)2 / (4x5)  

= 6067.475 

                    ∑∑    -   

 

   

 

   

 

= (13,932 + 14,222 + 12,042 +……,,+ 15,912 ) –  

6067.475 

= 76.25226 

              ∑(
  2

 
) -   

 

   

 

= (67,172 + 77,062 + 79,202 +……,,+ 76,542 ) / 5 –

6067.475 

  = 50.78758 
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JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan  

  = 76.25226 – 50.78758 

= 25.46468 

Tabel analisis ragam 

SK db JK KT F hit F 0,05 F0,01 

Perlakuan 4 50,78 12,69 9,97 2,87 4,43 

Galat 20 25,46 1,27 

   
Total 24 

     Keterangan :  F hitung > F tabel (0,01), menunjukkan bahwa 

perlakuan berbeda sangat nyata (P>0,01) 

terhadap efisiensi pakan kelinci lepas sapih, 

sehingga perlu dilanjutkan pada uji Duncan. 

Uji jarak Berganda Duncan’s Terhadap Efisiensi Pakan 

Kelinci Peranakan New Zealand White 

SE = √
        

 
 

  = √
    
 

 

         =  √      

         =  0,5 

 

Uji Duncan (Uji Berganda) 
Sy = akar 

(KTg/r) 0,5 

    
P 2 3 4 5 6 

ra (p, db) 2,919 3,066 3,16 3,221 3,271 

Rp = ra (p, 

db) x Sy 
1,47 1,55 1,59 1,62 1,65 
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Setelah penotasian  

Perlakuan 

  

 

Rata-

Rata 

P3 P2 P1 P4 P0 
Notasi 

17,90 15,84 15,41 15,30 13,43 

P3 17,90 0         a 

P2 15,84 2,06 0       b 

P1 15,41 2,48 0,42 0     b 

P4 15,30 2,59 0,53 0,10 0   b 

P0 13,43 4,46 2,40 1,97 1,87 0 c 
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Lampiran 6. Table konsumsi pakan konsentrat dan hijauan 

g/ekor/hari (%BK) 
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Lampiran 7. Tabel pertambahan bobot badan kelinci lepas 

sapih selama penelitian  
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Lampiran 8. Tabel Efisiensi Pakan (%)  
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Lampiran 9. Temperatur Lokasi Penelitian  
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Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian 
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