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THE EFFECT OF KATUK LEAVES POWDER 

(Sauropus androgynus L. Merr) FEED ON 

RABBIT MILK PRODUCTION AND 

KITS BODY WEIGHT GAIN 

 

Unggul Pradityo Wibowo, Sri Minarti  and Osfar sjofjan 

 

ABSTRACT 

 

The research was carried out to evaluate effect of 

katuk (Sauropus androgynus (L).Merr) leaf on influence rabbit 

doe milk production, body weight gain, and kits mortality 

during 3 weeks of age. Twenty four does aged 6-12 months, 

divided into three blocks, of four treatment diets, were used in 

our replicity. The diet treatments used PO = diet control,        

P1 = 99% diet control + 1 % katuk leaf meal P2 = 98 % diet 

control  + 2 % katuk leaf daun, P3 = 97 % diet control + 3 %  

katuk leaf meal. The prameters observed were : doe’s milk 

production, body weight gain, and kits mortality. The results 

showed that addition katuk leaf meal increased (P < 0,05) doe 

milk production (128.44 - 136.59 g/kits/days) compared diet 

control  (121,91 g/kits/days). Kits body weight gain (239,40 – 

277,58 g/kits/3 weeks) compared diet control (240,10 g/kits/3 

weeks). Whereas kits mortality were notincreased for 3 weeks 

with the addition of katuk leaf meal. 

 

Keywords : Katuk Leaf Meal, Rabbit Doe Milk Production. 



PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KATUK 

(Sauropus androgynus L. Merr) PADA PAKAN KELINCI TERHADAP PRODUKSI 

SUSU INDUK DAN 

PERTAMBAHAN BOBOT ANAK KELINCI 

 

 

RINGKASAN 

 

Daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr) diduga 

mampu meningkatkan produksi susu induk karena memiliki 

kandungan sterol yang bersifat estrogenik. Penelitian ini  

dilaksanakan di peternakan Bapak Hasan yang merupakan 

anggota kelompok tani ternak kelinci ’Aji Jaya” di Bumiaji, 

Batu, Malang. Waktu penelitian selama dua bulan mulai 

tanggal 1 mei sampai tanggal 1 juli 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr) 

terhadap produksi susu induk kelinci dan pertambahan bobot 

badan anak kelinci pada masa prasapih. 

Penelitian ini menggunakan 24 ekor kelinci betina 

lokal dengan kisaran umur 6 – 12 bulan dan anak kelinci umur 

0 – 3 minggu. Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian 

adalah pollard, jagung giling, bungkil kedelai, gula tetes, 

mineral, garam, daun kubis dan tepung daun katuk. Ransum 

yang digunakan sebagai perlakuan antara lain: perlakuan 

pertama P0 (ransum kontrol), P1 (99 % ransum kontrol 

dengan tepung daun katuk 1 %), P2 (98 % ransum kontrol 

dengan tepung daun katuk 2 %), P3 (97 % ransum kontrol 

dengan tepung daun katuk 3 %).  



Variabel yang diamati meliputi produksi air susu induk kelinci, 

pertambahan bobot badan anak kelinci dan mortalitas anak 

kelinci. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan 

tepung daun katuk dapat meningkatkan (P < 0,05) produksi 

air susu induk (128,44 – 136,59 g/ekor/hari) dibandingkan 

kontrol  (121,91 g/ekor/hari). Pertambahan bobot anak 

(239,40 – 277,58 g/ekor/3 minggu) dibandingkan kontrol 

(240,10 g/ekor/3 minggu). Sedangkan mortalitas anak tidak 

mengalami peningkatan selama 3 minggu dengan 

penambahan tepung daun katuk. 

Kesimpulan penelitian ini adalah Penambahan  

tepung daun katuk dalam pakan kelinci menyusui pada 

beberapa level pemberian dapat meningkatkan jumlah 

produksi air susu induk, pertambahan bobot anak tetapi tidak 

mempengaruhi mortalitas anak. Penambahan 3 % tepung 

daun katuk dalam pakan memberikan produksi susu induk 

dan pertambahan bobot anak kelinci yang terbaik. 

Disarankan untuk memanfaatkan campuran tepung 

daun katuk sebagai pakan alternatif untuk kelinci dengan level 

pemberian lebih dari 3 % untuk mengetahui lebih lanjut 

pengaruh terhadap produksi susu induk dan pertambahan 

bobot anak kelinci. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelinci merupakan salah satu ternak yang mempunyai 

potensi besar untuk dikembang biakan sebagai penyedia 

daging, karena ternak ini mempunyai kemampuan 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, 

kemampuanuntuk memanfaatkan hijauan dan limbah pertanian 

maupun industri pangan, dapat dipelihara dengan skala 

pemeliharaan yang kecil maupun besar, sehingga diharapkan 

dalam waktu singkat dapat menyediakan daging untuk 

memenuh kebutuhan protein hewani penduduk Indonesia yang 

setiap tahunnya meningkat. 

Toelihere, 1981 mengemukakan Kelinci mempunyai 

potensi biologis yang tinggi, yaitu kemampuan reproduksi 

yang tinggi, cepat berkembang biak, interval kelahiran yang 

pendek, prolifikasi yang sangat tinggi, mudah pemeliharan dan 

tidak membutuhkan lahan yang luas. Keuntungan lainnya 

yaitu pertumbuhan yang cepat, sehingga cocok untuk 

diternakkan sebagai penghasil daging komersial. Kelinci 

penghasil daging memiliki bobot badan yang besar dan 

tumbuh dengan cepat, seperti Flemish Giant, Chinchilla, New 

Zealand White, English Spot dan lainnnya. 

Persentase mortalitas anak kelinci saat dilahirkan 

adalah 5 - 7 % sedangkan saat masa prasapih 12 – 20 % dan 

bisa meningkat hingga 50 % atau lebih tergantung 

penyebabnya. Penyebab tingginya kematian pada masa ini 

diantaranya adalah penelantaran anak oleh induk (mother 

ability buruk), kanibalisme oleh induk, penyakit, anak kelinci 

terlalu kecil dan, kekurangan susu karena produksi susu induk 

sedikit (Rashwan dan Marai, 2000). 



Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi 

angka kematian pada anak kelinci diantaranya dengan 

pemberian bahan pakan tertentu yang ditambahkan dalam 

pakan induk kelinci (feed additive). Selama ini bahan 

tambahan yang sering digunakan adalah antibiotik padahal 

penggunaan antibiotik saat ini sudah mulai ditinggalkan 

karena menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang. 

Dampak buruk penggunaan antibiotik bisa langsung ke ternak 

maupun secara tidak langsung pada tubuh manusia yang 

memakan daging kelinci oleh karena itu perlu dicari 

alternative yang lebih sehat dan aman.  

Pada penelitian ini bahan pakan tambahan yang ingin 

digunakan dalam ransum yaitu tanaman katuk. Katuk 

(Sauropus androgynus L.Merr) adalah tanaman yang mudah 

tumbuh dan biasa ditemukan di daerah tropis seperti Malaysia, 

Thailand, dan Indonesia. Senyawa aktif daun katuk mampu 

meningkatkan ketersediaan nutrisi didalam darah. Senyawa 

aktif tersebut diduga sebagai prekursor dalam pembentukan 

hormon steroid seperti prostaglandin yang berperan dalam 

proses reproduksi dan stimulasi pembentukan air susu dalam 

kelenjar ambing (Suprayogi, 2000). 

Daun katuk juga memiliki kandungan kimia antara 

lain tanin (catechin), flavonoid, alkaloida, triterpen, asam-

asam organik, minyak astiri, saponin, sterol, asam-asam 

amino, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Kandungan 

flavonoid dalam daun katuk juga tinggi (Zuhra dkk, 2008). 

Kemampuan daun katuk untuk meningkatkan produksi susu 

induk akan mengurangi jumlah kematian anak kelinci akibat 

kelaparan. Flavonoid pada daun katuk juga diharapakan 

memberikan pengaruh didalam susu induk yang dikonsumsi 

oleh anak kelinci sehingga anak kelinci memiliki sistem imun 

yang lebih baik dan tahan terhadap penyakit.  

 



1.2   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa 

besar level pemberian daun katuk  terhadap produksi susu 

pada kelinci menyusui dan pertambahan bobot badan anak 

kelinci pada masa prasapih. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr) 

terhadap produksi air susu induk kelinci dan pertambahan 

bobot badan anak kelinci pada masa prasapih. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi bagi peternak, maupun pihak yang 

membutuhkan informasi tentang level pemberian daun katuk 

(Sauropus androgynus L. Merr) sebagai supplement dalam 

pakan kelinci untuk meningkatkan produksi susu dan 

pertambahan bobot anak kelinci masa prasapih. 

 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Kelinci memiliki kemampuan reproduksi yang baik 

diantaranya bersifat prolifik yaitu mampu melahirkan anak 

dalam jumlah yang banyak dalam satu kelahiran (4 – 12 ekor). 

Kecepatan tumbuhnya juga tinggi karena umur  potong 3 – 5 

bulan, interval kelahiran pendek, spektrum jenis pakan luas, 

dan tidak bersaing dengan manusia (Sartika et al., 1998). 

Potensi kelinci memang cukup bagus dari segi produksi dan 

reproduksinya namun jumlah kematian kelinci juga masih 

tinggi terutama pada masa prasapih.  

Dalam usaha pencarian bahan pakan alternatif dengan 

tujuan untuk meningkatkan produksi air susu induk kelinci 



terus dilakukan. Salah satunya dengan penambahan tanaman 

daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr) pada ransum 

pakan untuk meningkatkan produksi air susu induk. 

Suprayogi (2000) menemukan 7 senyawa aktif yang 

berperan dalam peningkatan produksi air susu yaitu 5 senyawa 

kelompok asam lemak tak jenuh (Octadenoic acid, 9-Eicosin;, 

5, 8, 11-Heptadecatrienoic acid methyl ester; 9, 12, 15- 

Octadecatrienoic acid ethyl ester; 11, 14, 17 Eicosatrienoic 

acid methyl ester ) yang menjadikan prekursor biosintesis 

senyawa eicosanoids yaitu prostaglandi yang akan menggertak 

kelenjar mammae untuk meningkatkan produksi susu. Ada 1 

senyawa aktif lain yang termasuk steroid yaitu Androstan-17-

one,3-ethyl-3-hydroxy-5 alpha yang dapat memacu ovarium 

untuk menghasilkan progesteron dan estradiol. Progesteron 

merangsang pembentukan sistem sekretori di kelenjar ambing 

sedangkan estradiol akan merangsang hipofise posterior untuk 

melepaskan oksitosin yang berperan dalam pengeluaran air 

susu dari alveolus masuk dalam saluran ambing, selain itu 

estradiol juga merangsang hipofise anterior untuk merangsang 

pertumbuhan kelenjar ambing serta produksi susu. Senyawa 

aktif lain adalah 3, 4-Dimethyl-2-oxocyclopent-3-enylacetatic 

acid yangterlibat dalam metabolisme selular melalui siklus 

Krebs menghasilkan energi. 

Daun katuk (Sauropus androgynous L. Merr ) selain 

dapat meningkatkan produksi susu juga mengandung 

flavonoid tinggi.Manfaat flavonoid adalah melindungi struktur 

sel, meningkatkan efektifitas vitamin c, anti inflamasi dan 

sebagai antibiotik alami. Andarwulan et al. (2010). 

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui produksi 

susu induk kelinci dan PBB anak kelinci yang diberi pakan 

tambahan berupa tepung daun katuk. Daun katuk yang 

ditambahakan sebanyak 1 % , 2%, dan 3 % dalam ransum 

kontrol. 



 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Pemberian daun katuk dalam pakan induk kelinci 

periode meyusui dapat meningkatkan produksi air susu induk, 

mempengaruhi PBB anak kelinci dan ketahanan anak kelinci 

masa prasapih terhadap penyakit. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Kelinci 

Kelinci  merupakan ternak yang memiliki kemampuan 

reproduksi yang baik diantaranya bersifat prolifik yaitu 

mampu melahirkan anak dalam jumlah yang banyak dalam 

satu kelahiran (4 – 12 ekor). Kecepatan tumbuhnya juga tinggi 

karena umur  potong 3 – 5 bulan, interval kelahiran pendek, 

spektrum jenis pakan luas, dan tidak bersaing dengan manusia 

(Sartika et al., 1998). Potensi kelinci memang cukup bagus 

dari segi produksi dan reproduksinya namun jumlah kematian 

kelinci juga masih tinggi terutama pada masa prasapih. . 

Berikut adalah klasifikasi kelinci : 

• Kelas  : Mamalia 

• Ordo  : Lagomorpha 

• Famili  : Leporidae 

• Sub famili : Leporinae 

• Genus   : Oryctologus 

• Spesies : Oryctologus cuniculus  

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 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 (Prihatman, 2000). 

Ternak kelinci di Indonesia mulai berkembang dengan 

baik. Pada tahun 2009 populasi kelinci di Indonesia  mencapai 

834.608 ekor. Pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan 

sebesar 7,6% menjadi 898.075 ekor yang tersebar di 11 

Provinsi di 24 Kabupaten/Kota, antara lain Brastagi, Binjai, 



Deli Serdang (Sumut), Lembang dan Pengalengan (Jabar), 

Magelang (Jateng), Malang (Jatim), Tabanan (Bali), 

Pekanbaru (Riau), Solok (Sumbar). Kontribusi daging kelinci 

dalam penyediaan daging secara nasional memang masih perlu 

ditingkatkan, berdasarkan data statistik 2010, Dari produksi 

daging nasional sebesar 2,18 juta ton, daging kelinci 

menyumbang sebesar 100 ton atau 0,0046 % (Anonymous, 

2011).  

Kelinci lokal Indonesia bertubuh kecil, bobot dewasa 

hanya mencapai    1.8 – 2,3 Kg. Warna bulu tidak spesifik. 

Kelinci lokal mampu menghasilkan anak 1 – 9 ekor dalam satu 

kali kelahiran, tetapi rataan littler size sebesar 4 ekor dengan 

berat lahir sebesar 49,78 gr (Presetyo, 2006). 

 

2.2  Pakan Kelinci 

 Pakan merupakan salah satu faktor lingkungan yang 

sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya produktivitas 

ternak. Penerapan tatalaksana pemberian pakan, yang 

berorientasi pada kebutuhan kelinci dan ketersediaan bahan 

pakan, merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan 

produktivitas ternak kelinci secara efisien (Muslih, 2005). 

Pada beberapa peternakan intensif memformulasikan 

hijauan dan konsentrat dalam bentuk “pellet” sehingga 

komposisi bahan keringnya lebih akurat dan peternak tidak 

perlu lagi memberikan hijuan dalam bentuk segar atau 

tambahan pakan lain. Namun kendalanya bagi peternak kecil 

biaya proses pembuatan pellet ini cukup mahal. Untuk kondisi 

peternak kecil di pedesaan pemberian pakan dengan 

mengutamakan pemberian beragam jenis hijauan dan limbah 

sebagai tambahan seperti dedak, ampas tahu, onggok dan 

limbah pertanian lainnya adalah alternatif yang paling 

memungkinkan dalam upaya meningkatkan produktivitas 

ternak kelinci secara efisien (Prasetyo, 2006). 



 

2.2.1  Hijauan  

 Jenis-jenis hijauan yang dapat diberikan sebagai pakan 

kelinci diantaranya rumput lapangan, daun ubi jalar, daun 

singkong, daun wortel, daun kangkung, kubis, daun turi dan 

lamtoro, dedak, bungkil kelapa, ampas tahu, ampas tapioka, 

ubi jalar, dan ubi kayumerupakan bahanpakan produk 

pertanian yang dapat diberikan pada ternak kelinci. Diantara 

bahan pakaninkonvensional, daun rami dengan tingkat 

pemberian sampai 30 % dan ampas teh dengantingkat 

pemberian 40 %, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan 

kelinci (Muslih, 2005). 

Sebelum diberikan pada ternak hijauan sebaiknya 

dilayukan terlebih dahulu dengan cara membiarkan/diangin-

anginkan pada ruangan sekitar kandang. Zat toksik pada 

beberapa hijauan seperti adanya HCN pada daun singkong 

dapat membahayakan kesehatan ternak. Melalui proses 

pelayuan zat toksik yang terkandung pada hijauan dapat 

dikurangi. Selain itu pelayuan dapat menurunkan kadar air 

hijauan yang sangat tinggi mencapai 70 %, dimana hijauan 

yang basah dapat mengakibatkan kembung (bloat) dan 

mencret (enteritis) pada kelinci (Toelihere, 1981). 

 



2.2.2  Konsentrat 

 Konsentrat untuk bahan pakan kelinci dapat berupa 

pellet (pakan buatan pabrik), atau campuran beberapa bahan 

pakan diantaranya dedak, bungkil kelapa, bungkil kacang 

tanah, ampas tahu, ampas tapioka, bulgur, pakan starter ayam, 

ubi jalar dan ubi kayu. Pemilihan jenis bahan konsentrat 

tergantung kepada tujuan, sistem pemeliharaan dan 

ketersediaan bahan pakan di masing-masing daerah(Muslih, 

2005). 

Sadi, 1983 Mengemukakan bahwa Konsentrat yang 

akan diberikan dipilih dari bahan yang disukai, mudah didapat 

dan tersedia secara kontinu. Konsentrat harus bersih, tidak 

rusak, tidak berjamur. Konsentrat diberikan pada tempat pakan 

yang mudah dijangkau oleh kelinci. Tempat pakan harus selalu 

dijaga kebersihannya, sisa pakan yang sudah berjamur segera 

dibuang. Kecuali bentuk pellet atau crumble, konsentrat 

bentuk all mash (tepung) sebaiknya dicampur dengan air panas 

atau diseduh kemudian. dikepal-kepal, selain bermanfaat 

untuk membunuh organisme penyebab penyakit yang mungkin 

ada, juga dapat mengaktifkan enzym inhibitor yang dapat 

mengurangi kualitas dari konsentrat tersebut. 

 

2.2.3  Waktu pemberian pakan 

Hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara kelinci 

adalah jadwal memberi makan hewan kesayangan kita. Seperti 

halnya manusia , kelinci memerlukan perhatian dan kebutuhan 

yang cukup dalam makanan.  

Jadwal yang rutin dan konsisten akan membantu pertumbuhan 

kelinci menjadi sehat dan terawat.  



Berikut jadwal pemberian pakan yang baik : 

A. Pagi ( jam 8:00 ) 

1. Pemberian pakan padat berupa bekatul, ampas tahu 

atau pelet 

2. pakan padat untuk kelinci anakan 70 gram, kelinci 

dewasa 90 – 100 gram, dan induk kelinci 120 gram 

3. Jangan lupa ketersedian air minum 

B. Siang ( Jam 13:00 ) 

1. Pemberian sayuran tambahan berupa hijauan yang 

dilayukan atau wortel 1 batang untuk satu ekor kelinci 

untuk kelancaran pencernaan kelinci 

C. Malam ( jam 19:00 ) 

1. Pemberian rumput yang layu sebrat 8 ons – 1, 5 kg 

atau menyesuaikan kebutuhan makan kelinci 

2. Apabila kesulitan dalam mencari rumput , makanan 

padat dapat dimanfaatkan ( pelet, bekatul, atau amapas 

tahu ) (Prasetyo, 2006). 

Menurut Muslih (2005) kelinci yang diberi pakan dari 

pukul 18:00–06:00 bobot badannya lebih tinggi dibanding 

kelinci yang diberi pakan dari pukul 06:00–18:00. 

 



2.3 Tanaman katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr) 

 

     

   Daun katuk                 Biji katuk 

Gambar 1. Tanam katuk 

 

2.3.1  Karakteristik Tanaman Katuk 

Tanaman katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr)  

dikenal orang dengan nama katuk (Sunda, Melayu), Babing 

atau Katukan (Jawa), Simani (Minangkabau) dan Kerakur 

(Madura) (Afriastini, 1990). Tanaman katuk termasuk divisi 

Spermatophyta, kelas Angiospermae, sub kelas 

Dicotyledoneae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, 

genus Sauropus androgynus (L.) Merr.  

Katuk termasuk anggota keluarga Euphorbiaceae, yaitu 

tanaman perdu  yang banyak ditemukan di Malaysia, 

Indonesia, barat daya Cina, dan Vietnam. Habitat tumbuhnya 

adalah 3 – 1300 meter diatas permukaan laut. Katuk berdaun 

hijau pekat atau hijau tua pada bagian atas dan hijau muda 

pada bagian bawah. Daun katuk bersirip ganda dengan anak 

daun yang banyak. Daun berbentuk oblong atau memanjang 

dengan panjang daun kurang lebih dua kali lebar, panjang 

daun berkisar antara 2,25 - 7,5   cm dengan lebar 1,25 - 3,0 

cm. Tinggi pohon katuk 2 - 3,5 m dan dapat mencapai 3,5 m 



dengan dahan berkayu, dan berbentuk semak (Padmavathi dan 

Rao, 1990). 

Tanaman katuk memiliki susunan daun yang menarik 

bahwa seolah-olah berdaun majemuk tetapi jika dilihat dengan 

seksama berdaun tunggal karena diketiak daunnya terdapat 

bunga. Batang tanaman katuk memiliki alur-alur dengan kulit 

yang agak licin berwarna hijau, jumlah daun percabang 

berkisar antara 11 – 12 helai (Sukendar, 1997). 

Produksi daun katuk berikut batang atau cabang muda 

dari tanaman yang telah mantap berkisar antara 300 – 700 

kg/1000 m2. Katuk umumnya ditanam pada ketinggian antara 

5 – 3000 m diatas permukaan laut dan diperbanyak dengan 

cara stek. Tanaman katuk dapat berbunga sepanjang tahun, 

bunga katuk merupakan bunga tunggal atau berkelompok tiga, 

keluar dari ketiak daun atau diantara daun satu dengan daun 

lainnya. Bunga katuk termasuk bunga sempurna mempunyai 

helaian kelopak berbentuk bulat telur sungsang atau bulat, 

terdapat warna merah gelap atau merah dengan bintik-bintik 

kuning ditengahnya, lebar 3 - 3,5 mm, tinggi putik lebih 

kurang 0,75 mm, lebar lebih kurang 1,75 mm. Cabang dari 

tangkai bunga berwarna merah, tepi kelopak bunga berombak 

atau berkuncup enam (Afriastini, 1990). 

 



2.3.2   Komposisi Nutrien dan Kandungan Kimia  

 Daun Katuk 

Daun katuk merupakan salah satu sumber pangan 

yang berasal dari tumbuhan. Kandungan nutrisi daun katuk 

cukup tinggi, hal ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi tubuh. Anonymous (1981), menyatakan bahwa 

kandungan zat makanan per 100 g katuk mengandung kalori 

59 kal, protein 4,8 g, lemak 1 g, karbohidrat 11 g, kalsium 204 

mg, fosfor 83 mg, besi 2,7 mg, vitamin A 10370 IU, vitamin 

B1 0,1 mg, vitamin C 239 mg, dan air 81 g. 

 

Komposisi nutrient daun katuk menurut beberapa 

peneliti dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1  Komposisi zat makanan daun katuk 

  ( per 100 g daun katuk segar) 

Zat Makanan Subekti (2003) Wiramadja (2007) 

Protein  (%) 39.88 24.02 

Lemak (%) 5.84 6.20 

Serat Kasar  (%) 16.71 23.65 

Kalsium (%) 2.29 2.25 

Fosfor (%) 0.40 0.95 

Abu (%) 14.79 9.73 

Energi Bruto (kkal/kg) 4939,64 3818 

 

Menurut Malik (1997), daun katuk mengandung 

beberapa senyawa kimia antara lain tanin (catechin), 

flavonoid, alkaloida, triterpen, asam-asam organik, minyak 

astiri, saponin, sterol, asam-asam amino, protein, karbohidrat, 

vitamin dan mineral.  

Suprayogi (2000), melaporkan bahwa dengan analisa 

Kromatografi gas dan spektrometri massa (KGSM), daun 

katuk mempunyai tujuh senyawa aktif utama. Senyawa yang 



terkandung dalam daun katuk tersebut dapat mempengaruhi 

fungsi fisiologis tubuh, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Senyawa aktif dan pengaruh fisiologis pada daun 

katuk 
No. Senyawa Aktif Pengaruhnya pada fungsi fisiologis 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

Octadenoic acid 

9-Eicosine 

5, 8, 11-Heptadecatrienoic acid 

methyl ester 

9, 12, 15- Octadecatrienoic acid 

ethyl ester 

11, 14, 17 Eicosatrienoic acid 

methyl ester 

 

Sebagai prekursor dan terlibat dalam 

biosintesis senyawa Eicosanoids 

(prostaglandin, lipoxins, 

thromboxane, prostacycline. 

leukotrienes). 

6. Androstan-17-one,3-ethyl-3- 

hydroxy-5 alpha 

Sebagai prekursor atau  

intermediate-step dalam sintesis 

senyawa hormone (progesterone, 

estradiol, testosterone, dan 

glucocorticoid). 

 

      Senyawa 1-6 secara bersamaan 

Memodulasi hormon-hormon laktasi 

dan laktogenesis serta aktivitas 

fisiologi yang lain. 

 

 

7. 

 

3, 4-Dimethyl-2-oxocyclopent-

3- 

enylacetatic acid 

 

Sebagai eksogenus asam asetat dari 

saluran pencernaan dan terlibat 

dalam metabolisme selular melalui 

siklus Krebs. 

Sumber: Suprayogi (2000) 

 

2.3.3  Manfaat daun katuk  

Daun katuk berkhasiat sebagai laktogogum yaitu dapat 

meningkatkan produksi dan kualitas air susu ibu (ASI). 

Masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Barat memanfaatkan daun 

katuk sebagai sayuran yang dapat digunakan sebagai penyegar 

bagi orang yang sembuh dari sakit.  Akar katuk yang sudah 

ditumbuk kemudian direbus dapat melancarkan air kencing, 

menurunkan panas badan orang demam, dan dapat mengobati 

penyakit darah tinggi (Sa’roni, 1997). 



Suprayogi (2000), melaporkan bahwa pemberian 

sediaan daun katuk kering giling (SAp) peroral dengan dosis 

7,44 g/hari selama 35 hari dapat meningkatkan produksi susu 

domba laktasi sebesar 7,75 %, sedangkan pemberian ekstrak 

alkohol daun katuk (SAx) dengan dosis 1,89 g/hari 

menunjukkan peningkatan sebesar              0,89 %.  

Menurut Yasril (1997) proses perebusan daun katuk 

dapat menghilangkan sifat anti protozoa. Wuryaningsih  et al., 

(1997) menyatakan bahwa pemberian infus daun katuk kadar 

20 %, 40 %, dan 80 % pada mencit selama periode 

organogenesis tidak menyebabkan cacat bawaan (teratogenik) 

dan tidak menyebabkan resorbsi. 

Suprayogi (2000) melaporkan bahwa dengan analisa 

kromatografi gas dan spektrometri massa (KGSM) didapat 

daun katuk memiliki tujuh senyawa aktif utama. Ketujuh 

senyawa tersebut jika bekerja bersama-sama maka akan 

berkhasiat sebagai: a. pemacu produksi air susu ibu (ASI), b. 

meningkatkan fungsi pencernaan, c. meningkatkan 

pertumbuhan badan. 

 

2.3.4  Efek Samping Penggunaan Daun Katuk 

Santoso (2009) mengatakan bahwa di Taiwan 44 

orang mengkonsumsi jus daun katuk mentah (150 g) selama 2 

minggu sampai 7 bulan, terjadi efek samping dengan gejala 

sukar tidur, tidak enak makan dan sesak nafas. Gejala hilang 

setelah 40 – 44 hari menghentikan konsumsi jus daun katuk. 

Malik (1997) menyatakan bahwa hasil biopsi dari 12 pasien 

yang mengkonsumsi dun katuk terus-terusan selama 22 bulan 

menyebabkan gejala bronkiolitis obliterasi.  

Di Amerika, sejak tahun 1995 daun katuk goreng, 

salad daun katuk, dan minuman banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat sebagai obat antiobesitas (pelangsing tubuh). 

Penelitian dilakukan terhadap 115 kasus bronkiolitis obliterasi 



(110 perempuan dan 5 pria), berumur antara 22 – 66 tahun 

yang sebelumnya mengkonsumsi daun katuk. Pengobatan 

dengan campuran kortikosteroid, bronkodilatasi, eritromisin, 

dan zat imunosupresi hampir tidak berkhasiat. Setelah 2 tahun 

bronkiolitis obliterasi berkembang menjadi parah dan terjadi 

kematian pada 6 pasien (6,1 %) (Nurendah, 1997). Proses 

perebusan daun katuk dapat menghilangkan sifat  anti 

protozoa (Sutedja, 1997) jadi dapat disimpulkan pemanasan 

dapat mengurangi sampai meniadakan sifat racun daun katuk. 

 

2.3.5   Penggunaan Daun Katuk Pada Beberapa 

 Percobaan 

Katuk (Sauropus androgynus) merupakan tanaman 

obat-obatan tradisionil yang mempunyai zat gizi tinggi, 

sebagai antibakteri, dan mengandung beta karoten sebagai zat 

aktif warna karkas. Sediaan yang lebih praktis penggunaannya 

yaitu dalam bentuk ekstrak, dalam bentuk ekstrak jumlahnya 

menjadi lebih sedikit, lebih halus, tidak berbau dan ternyata 

kadar proteinnya 62% lebih besar (Soegihardjo et al., 1997). 

Suprayogi (2000), melaporkan bahwa pemberian 

sediaan daun katuk kering giling (SAp) peroral dengan dosis 

7,44 g/hari selama 35 hari dapat meningkatkan produksi susu 

domba laktasi sebesar 7,75 %, sedangkan pemberian ekstrak 

alkohol daun katuk (SAx) dengan dosis 1,89 g/hari 

menunjukkan peningkatan sebesar 0,89%.  

Penambahan ekstrak daun katuk mampu 

meningkatkan jumlah produksi susu induk babi, bobot sapih 

dan PBB anak babi (Sidauruk, 2008; Simongkir, 2008). 

Penggunaan daun katuk dalam bentuk tepung dan ekstrak pada 

ransum puyuh (0,54 dan 0,55 g/ekor/hari)  ternyata dapat 

menghasilkan produk puyuh yang rendah kolesterol (Subekti 

dkk, 2006). 



Pengekstrak katuk terbaik yang pernah dipakai adalah 

etanol 70 % dengan cara maerasi, bentuk sediaan yang sesuai 

adalah tablet salut dengan komposisi ekstrak 45 %, bahan 

pengering 6 %, pengikat 3 % dan pelicin 1 % (Sardjono et al., 

1996).Salah satu sediaan dari ekstrak daun katuk yang telah 

dibuat adalah Fitolac yang diproduksi oleh Kimia Farma, 

Bandung, tetapi belum dilakukan penelitian hasil gunanya 

pada manusia. 
 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa daun 

katuk (Sauropus androgynus) mempunyai zat gizi tinggi, 

mengandung zat antibakteri, serta tidak berbahaya bagi 

kesehatan. Pemberian tepung daun katuk tua sebesar 3 % 

dalam ransum broiler ternyata dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. 

Demikian juga halnya, pemberian ekstrak daun katuk 

sebanyak 4,5 g/liter air minum ternyata dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan ransum pada ayam (Santoso, 2000). 

Pada ternak ruminan penambahan tepung daun katuk 

dan ekstrak daun katuk mampu meningkatkan produksi susu 

pada kambing betina. Peningkatan produksi susu pada tingkat 

seluler dalam kelenjar susu dapat disebabkan oleh 2 faktor 

penting. Pertama, meningkatnya jumlah sel sekretori dan 

aktivitas sintetis pada sel sekretori. Kedua karena 

meningkatnya suplai nutrient pada kelenjar susu (Suprayogi, 

2000). 

 

2.4 Produksi Susu Kelinci 

Susu induk adalah salah satu kebutuhan utama anak 

kelinci ketika baru dilahirkan. Anak kelinci bergantung 

sepenuhnya pada susu induk untuk makanan mereka selama 

20 hari pertama masa laktasi. Peningkatan jumlah produksi 

susu selama masa laktasi dapat meningkatkan presentase hidup 

anak kelinci (Yamani et al., 1991). Penolakan induk untuk 



menyusui anaknya dapat disebabkan lemahnya puting induk 

dan juga induk tidak mampu memproduksi susu selama masa 

menyusui anak. 

Banyaknya jumlah anak kelinci perkelahiran membuat 

kebutuhan pada susu induk menjadi prioritas baik dalam 

jumlah dan kualitasnya. Induk kelinci biasanya memelihara 

anaknya sampai umur sapih (4 – 5  minggu). Hingga hari ke 

18 – 19 dari kelahirannya, anak kelinci masih sangat 

bergantung pada susu induknya (Fortune-Lamothe., 2000). 

Anak kelinci yang baru lahir memiliki kebutuhan energy yang 

tinggi dan tempat yang nyaman, oleh karena itu pertumbuhan 

presentase hidupnya sangat erat hubungannya dengan jumlah 

dan kualitas susu yang dikonsumsi (Szendro dan Maertens, 

2001).  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah 

produksi susu kelinci diantaranya adalah periode laktasi, 

waktu tenggat perkawinan yang terlalu cepat, jumlah anak 

yang menyusu, jumlah puting, faktor genotype, temperature, 

perkandangan, bobot badan induk, dan masalah pakan 

(Maertens et al., 2006). Banyaknya air susu yang keluar tiap 

hari kira-kira 160 sampai 200 gram pada waktu melahirkan 

anak-anak pertama, keluarnya air susu bertambah pada waktu 

melahirkan periode kedua dan yang berikutnya yaitu 170 

sampai 220 gram (McNitt, 1982).  

 

2.5 Pemerahan Susu Kelinci 

Adapun cara pemerahan seperti berikut : 

a) Cara langsung 

Pada ternak besar seperti sapi atau kambing 

pemerahan susu dapat dilakukan secara langsung untuk diukur 

jumlah produksinya, begitupun pada kelinci, mesin perah 

untuk kelinci telah dikembangkan dan sudah ada. Pemerahan 

atau pengambilan sampel biasanya dilakukan 24 jam setelah 



induk memberikan susu pertama untuk anaknya. Induk kelinci 

disuntik oxitocyn pada vena di telinganya untuk menstimulasi 

ekresi air susu. Saat induk telah siap dengan posisi yang 

nyaman pada mesin pemerah, susu dapat diperah dan 

dikumpulkan (Lebas, 1970). Metode ini pada umumnya 

digunakan untuk mengumpulkan susu dari kelinci transgenic. 

Kelinci penelitian pada umumnya tidak menggunakan metode 

ini. 

b) Cara tidak langsung 

Menyusui anak merupakan karakter alami induk 

kelinci yang hanya berlangsung dalam waktu yang singkat 3 – 

4 menit dalam sehari. Kebanyakan kelinci melakukan 

kebiasaan harian ini (menyusui) sekali dalam 24 jam, dan 

hanya sedikit saja yang melakukannya lebih dari sekali. 

Walaupun demikian tidak ditemui jumlah produksi susu lebih 

banyak dan pertumbuhan anak kelinci yang lebih cepat saat 

induk kelinci menyusui anaknya lebih dari sekali dalam sehari. 

Pertambahan bobot badan harian mulai umur 2 hingga 30 hari 

ternyata sama saja antara yang menyusu pada induknya sekali 

atau dua kali dalam sehari (Maertens et al., 2006) 

Adannya pola menyusui seperti itu membuat 

penghitungan produksi susu lebih mudah dengan menghitung 

bobot induk kelinci sebelum dan setelah menyusui. Metode ini 

telah digunakan secara luas untuk tujuan penelitian. 

Menimbang anak kelinci kadang-kadang menemui kesulitan 

karena anak kelinci nervous (gugup) dan keakuratannya dapat 

menurun jika selama menyusu anak kelinci juga mengeluarkan 

urine. 

Cara tidak langsung ini membutuhkan waktu dan 

tenaga, walaupun hanya 3 kali pengukuran tiap minggu tapi 

total produksi susu dapat dihitung  dengan akurasi tinggi (R2 = 

0,982; RSE = 5.2). Menggunakan model regresi kuadratik dari 

3 kali pengukuran tiap minggu (totalnya 9 kali pengukuran), 



Fortun-Lamothe dan Sabater (2003) dapat mengukur produksi 

susu harian dan totalnya dari tiap kelinci selama periode 

laktasi 0-21 hari. Pada penelitian Fortun-Lamothe dan Sabater 

(2003) yang menggunakan kelinci Hybrid digunakan rumus 

sebagai berikut untuk mengetahui produksi susu kelinci.  

Produksi susu 0 – 21 hari  (g) = 1.69 × PBB anak  0 – 21 hari 

(g) + 362  ( r = 0.91) 

 

2.6  Jumlah Anak Sekelahiran (Litter size) 

Litter size adalah banyaknya atau jumlah anak 

perkelahiran dari seekor induk (Azizah, 2008). Litter size 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur induk, bobot 

badan, tipe kelahiran, pengaruh pejantan, musim dan tingkat 

nutrisi (Sartika dkk, 1998). Tolihere (1981) menyatakan 

bahwa jumlah anak dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : 

1. Jumlah sel telur yang dihasilkan setiap birahi dan 

ovulasi (angka ovulasi) 

2. Fertilitas dan keadaan selama kebuntingan 

3. Kematian embrio 

 

2.7  Bobot  lahir 

Bobot lahir menurut pengertian Kamus Istilah 

Peternakan adalah berat seekor ternak pada saat diahirkan atau 

istiah populernya birth weight. Bobot lahir tiap anak pada 

kelinci sangat bervariasi. Berat lahir anak kelinci rata-rata 50,6 

– 66,7 g per ekor pada berbagai jenis kelinci (Juarini, 2006). 

Cara untuk dapat memaksimalkan berat lahir anak yaitu 

mempertimbangkan hubungan diantara berat lahir yang baik 

dan perkembangan selanjutnya. Berat lahir sangat dipengaruhi 

oleh bobot induk saat bunting. Dengan berat sekitar 3 lbs maka 

induk dapat melahirkan satu waktu. Sedangkan dengan berat 



kelahiran sebesar 12 lbs induk membutuhkan 2,5 waktu untuk 

melahirkannya. 

 

2.8  Mortalitas Anak Kelinci 

Mortalitas anak kelinci 12 sampai 20 % ini masih 

dapat meningkat hingga 50% pada umur 4 hingga 8 minggu, 

kematian anak kelinci ini akan mulai jarang pada saat berumur 

3 bulan (Peeters, 1988). Kematian anak kelinci pada periode 

sebelum penyapihan (prasapih) jika dilihat persentase 

kejadiannya, 70-78% terjadi pada minggu pertama dan 16,63% 

pada minggu kedua dengan total hasilnya mendekati 93,9% 

pada minggu – minggu awal kehidupannya .  

Rincian penyebab kematian anak kelinci masa 

prasapih adalah penelantaran anak oleh induknya (31 – 31,3 

%),  kanibalisme (17,6 – 18,0 %), tidak keluarnya susu induk 

sehingga anak kelaparan (11,7 – 12,0 %), mati keinjak induk 

(6,8 – 8 %), penyakit (3 – 4 %), karena terlalu kecil (4 %), dan 

mati karena induk (3 %), disamping penyebab yang tidak 

diketahui (21 – 25 %).  Penelitian lain menunjukkan luka 

secara fisik (15 %) dan faktor kedinginan dan kelaparan (82 

%) (Partridge et al., 1984; Franceschi, 1983).  

Kematian anak kelinci masa prasapih bergantung pada 

genotype induk, karena penyakit, keadaan kelahiran seperti 

berat lahir, litter size, frekuensi melahirkan, musim saat 

melahirkan, kualitas dan management kandang saat 

melahirkan (Rashwan et al, 2000). Hal ini menunjukkan 

bahwa kematian anak kelinci dapat disebabkan oleh faktor 

genotype, umur dan berat anak kelinci saat dilahirkan dan 

faktor luar seperti lingkungan.  

Maertens et al (2006) menyatakan bahwa anak kelinci 

bergantung pada susu induk saja hingga umur 21 hari sehingga 

selama 21 hari itu perkembangan imunitas dan kecukupan 

pakan anak kelinci bergantung pada susu induk. Jumlah 



produksi susu yang rendah serta kualitas yang jelek akan 

menyebabkan anak kecil gampang sakit dan akhirnya banyak 

yang mati. Kurangnya konsumsi susu pada awal kehidupan 

anak kelinci akan membuat anak kelinci menjadi rentan 

terkena penyakit. Kedua hal ini yaitu kecukupan susu induk an 

penyakit memiliki kaitan yang erat.  

Penyakit biasanya disebabkan oleh buruknya 

lingkungan sekitar yang menyebabkan mudahnya mikroba 

phatogen menyerang ternak seperti kelinci terutama saat 

keadaan ternak tidak optimal. Tingginya kejadian penyakit 

pada ternak muda dapat meningkatkan kematian ternak 

terutama pada masa menyusui, hal ini merupakan sesuatu yang 

merugikan hampir disemua peternakan kelinci. 



BAB  III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1   Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan di peternakan Bapak 

Hasan yang merupakan anggota kelompok tani ternak kelinci 

’Aji Jaya” di Bumiaji, Batu, Malang. Waktu penelitian selama 

dua bulan mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Juli 2012.  

 

3.2  Materi Penelitian 

3.2.1 Kelinci  

a. Indukan  

Kelinci indukan jenis new zealand white umur 6 - 12 

bulan sebanyak 24 ekor yang ditempatkan pada kandang 

sistem batterai yang dibagi menjadi 24pen dimana masing – 

masing  pen berisi 1 ekor. Pembagian kelompok kelinci 

didasarkan pada bobot badannya, pembagiannya seperti 

dibawah ini: 

Bobot  Kecil  ( K )  : 2000 – 2500 g  

Bobot sedang   ( S )  : 2501 – 3000 g  

Bobot Besar ( B )  : 3001  – 3500 g  

b. Anak kelinci 

Anak kelinci yang digunakan adalah anak kelinci yang 

baru lahir hingga berumur 20 hari karena konsumsi anak 

kelinci hingga umur 21 hari hanya berasal dari susu induk 

saja (Maertens et al, 2006). 

 

3.2.2   Daun Katuk 

Daun katuk yang digunakan dicuci dengan air bersih, 

kemudian dijemur hingga layu. Pengeringan kemudian 

dilanjutkan dengan menggunakan alat oven yang diatur 

suhunya sampai 60 0C selama 24 jam. Daun katuk yang telah 

dioven coba diremas, jika sudah mudah patah baru digiling 



untuk mendapatkan tepung daun katuk yang akan dicampur 

dalam pakan kontrol.Alur penggunaan daun katuk dalam 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.2.3  Peralatan 

a) Kandang, dan kelengkapannya 

b) Timbangan digital 

c) Bak untuk tempat pakan 

 

3.2.4   Pakan 

 Pemberian pakan perlakuan dilakukan kurang lebih 

selama 3 minggu yaitu 3 minggu setelah melahirkan setelah itu 

kembali ke pakan normal yaitu hari ke 21 setelah melahirkan. 

Perlakuan yang diberikan selama penelitian ini berhubungan 

dengan pakan, oleh karena itu pembagiannya  dibagi menjadi 

4 perlakuan. 

Perlakuan yang diberikan adalah : 

P0 : pakan kontrol  

P1 : pakan kontrol + 1 %  tepung daun katuk 

P2 : pakan kontrol + 2 %  tepung daun katuk 

P3 : pakan kontrol + 3 %  tepung daun katuk 



Kandungan zat makanan bahan pakan yang digunakan 

dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 3. Kandungan zat makanan bahan pakan pada tiap 

perlakuan 

Kandungan (%) 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Komposisi bahan makanan 

   
Kubis 60 60 60 60 

Pollard 26 25,5 25 24,5 

Jagung giling  5 5 5 5 

Bungkil kedelai 5 4,5 4 3,5 

Gula tetes 2 2 2 2 

Garam  1 1 1 1 

Mineral  1 1 1 1 

Tepung daun katuk 0 1 2 3 

Total  100 100 100 100 

Zat makanan* 

    
BK 84,89 84,93 84,98 85,02 

PK 17,85 17,85 17,87 17,88 

LK 2,99 2,97 2,94 2,91 

SK 10,32 10,32 10,31 10,3 

Abu 5,8 5,81 5,84 5,86 

BETN 51,96 51,91 51,86 51,81 

Gross Energi (kkal/kg)              2665,5 2654,12 2636,44 2632,81 

Flavonoid (mg)**                       - 33,28 66,56 99,84 

keterangan : * Berdasarkan hasil analisis laboratoium nutrisi Fapet UB (%) 

** Dalam tepung daun katuk (Andarwulan et al., 2010) 



3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimen, yaitu mengadakan percobaan untuk melihat suatu 

hasil yang dapat menegaskan bagaimana hubungan kausal 

antara variabel – variabel yang diamati dan seberapa besar 

hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan 

perlakuan-perlakuan tertentu pada hubungan beberapa 

kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol untuk 

perbandingan. 

 

3.4   Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1  Persiapan Penelitian 

Pertama adalah Persiapan Kandang dan Peralatannya 

Kandang dibersihkan, tempat pakan disiapkan untuk 

tempat hidup kelinci dan anaknya nanti selama penelitian. 

Kandang menggunakan sistem baterai dengan ukuran panjang, 

lebar, dan tinggi masing – masing pen adalah 70 x 60 x 50 cm. 

Peralatan kandang yang digunakan adalah tempat pakan, 

tempat minum, tempat (kotak) anak, alat kebersihan dan 

lampu listrik. 

 

Pembagian Kelompok Kelinci 

Kelinci dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan bobot 

badanya dan 4 kelompok berdasarkan perlakuan pakan. 

Kelinci ditimbang menggunakan timbangan O’hauss dengan 

ketelitian 1 gr.Kelinci yang telah ditimbang dimasukkan dalam 

kandang yang telah diberi kode sesuai dengan urutan bobot 

badan dan perlakuannya. 

 



3.4.2  Pelaksanaan Penelitian 

Pemberian Pakan  

Pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari, 

pagi hari berupa konsentrat dan sore berupa hijauan. 

Pemberian pakan yang disediakan secara terbatas disesuaikan 

dengan kebutuhan ternak. Pakan sebelum diberikan ditimbang 

dengan menggunakan timbangan O’hauss yang memiliki 

ketelitian 0,01 g. Induk kelinci akan di berikan pakan 

perlakuan selama 3 minggu setelah melahirkan.  

 

Penghitungan Produksi Susu Induk Kelinci 

Kelinci penelitian pada umumnya tidak menggunakan 

metode pemerahan langsung, tetapi kebanyakan dilakukan 

pemerahan tidak langsung, yaitu anak kelinci akan ditimbang 

sebelum dan sesudah menyusui, selisih bobot badannya nanti 

adalah jumlah produksi susu yang dihasilkan oleh induk. 

Penimbangan ini nanti akan di lakukan bersama-sama (semua 

anak kelinci dan kandang anak kelinci) agar tidak membuat 

anak kelinci menjadi nervous. Induk kelinci hanya akan diberi 

waktu untuk memasuki kandang anaknya untuk menyusui 

sekali dalam sehari yaitu di pagi hari, dengan demikian 

produksi susu induk akan dapat dihitung dengan lebih akurat. 

Metode ini telah digunakan secara luas untuk tujuan 

penelitian. Menimbang anak kelinci kadang-kadang menemui 

kesulitan karena anak kelinci bisa nervous (gugup) dan 

keakuratannya bisa menurun jika selama menyusui anak 

kelinci juga mengeluarkan urine. 

Cara tidak langsung ini membutuhkan waktu dan 

tenaga, walaupun demikian pengukuran produksi susu ini bisa 

dilakukan hanya 3 kali pengukuran dalam seminggu tapi total 

produksi susu dapat dihitung  dengan akurasi yang tinggi ( R2 

= 0,982; RSE = 5.2). Menggunakan model regresi kuadratik 

dari 3 kali pengukuran tiap minggu (totalnya 9 kali 



pengukuran), Fortun-Lamothe dan Sabater (2003) dapat 

mengukur produksi susu harian dan totalnya dari tiap kelinci 

selama periode laktasi 0-21 hari. Secara keseluruhan produksi 

susu induk bisa diamati pula dari PBB anak kelinci selama 21 

hari. Pada penelitian Fortun-Lamothe dan Sabater (2003) yang 

menggunakan kelinci Hybrid digunakan rumus sebagai berikut 

untuk mengetahui produksi susu kelinci. 

Produksi susu 0-21 hari  (g) = 1.69 × PBB anak  0-21 hari (g) 

+ 362  (r=0.91) 

  

3.5   Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini ada 3 yaitu 

: 

a.  Jumlah produksi susu induk kelinci selama 3 minggu. 

b.  Pertambahan Bobot Badan (PBB) akhir penelitian anak 

kelinci. 

c.  Mortalitas anak kelinci. 

 

3.6    Analisis Statistik 

Data dalam penelitian ini akan ditabulasi kedalam 

Microsoft Office Excel 2007 dan dianalisis dengan analisis 

ragam (SPSS) dari percobaan yang menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK). Apabila antar perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s.  



Adapun model linear untuk RAK menurut Gaspersz 

(2006) adalah :  

Yijk = µ + πi + βj + εij + δijk 

Dengan : 

Yijk  = Nilai pengamatan ke-k dalam kelompok ke-j yang    

memperoleh perlakuan iiiike – i 

µ    =  Nilai tengah umum 

πi  =  Pengaruh perlakuan ke-i 

βj =  Pengaruh kelompok ke-j 

εij = Pengaruh galat pada kelompok ke-j yang    

 memperoleh perlakuan ke-i 

δijk =I Pengaruh galat pada pengamatan ke-k dalam 

kelompok ke-j yangfmemperoleh perlakuan ke-i 

i     = 1,2,3 

j    = 1,2,3 

k   = 1,2,3 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Pengaruh Kelompok Terhadap Variabel Penelitian 

 Pengaruh kelompok terhadap produksi air susu induk 

kelinci, pertambahan bobot badan anak kelinci, mortalitas 

anak kelinci selama penelitian dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh kelompok terhadap produksi air susu induk, 

pertambahan bobot badan anak, mortalitas anak 

kelinci selama penelitian 

Variabel 
Kelompok 

Kecil Sedang Besar 

Produksi air susu induk kelinci 
(g/ekor/hari) 

131,38 ± 6,20b 128,25 ± 5,68ab 127,82 ± 6,32a 

   

PBB anak kelinci 
 (g/ekor/3 minggu) 

249,14 ± 25,09 243,34 ± 18,08 261,45 ± 25,47 

   

Mortalitas anak kelinci  (%) 
0,81 ± 0,09 0,75 ± 0,08 0,80 ± 0,13 

      

Keterangan : * Superskrip huruf (a,ab,b) yang berbeda pada baris yang 

sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 0,05) 

  

Berdasarkan Tabel 4 kelinci yang dikelompokkan 

sesuai dengan bobot badan memberikan pengaruh yang nyata 

(P < 0,05) terhadap produksi air susu indukkelinci tetapi 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P > 0,05) terhadap 

PBB anak kelincidan mortalitas anak kelinci. Besar kecilnya 

konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berat 

individu ternak, tipe level produksi, palatabilitas, kandungan 

zat makanan seperti protein dan energi, jenis pakan serta 

keadaan fisiologis ternak (muslih et al., 2005).  

 Ternak kategori bobot badan kecil memiliki 

kebutuhan zat makanan yang lebih tinggi dibandingkan ternak 

kategori bobot badan besar sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan itu, Ternak kecil akan mengkonsumsi pakan dalam 



jumlah tinggi. Konsumsi pakan ternak kategori bobot badan 

kecil lebih besar dikarenakan pakan bahan kering yang masuk 

dalam pencernaannya lebih cepat terserap oleh tubuh untuk 

memenuhi kebutuhan perkembangan tubuhnya sendiri dan 

untuk memproduksi air susu yang dikeluarkanya. Hal ini 

membuktikan konsumsi bahan kering pakan berbanding lurus 

dengan konsumsi  pakan segar. 

 

4.2   Pengaruh Perlakuan Terhadap Variabel Penelitian 

 Pengaruh perlakuan terhadap Produksi Air susu induk 

kelinci, Pertambahan bobot badan anak kelinci , dan 

Mortalitas anak kelinci selama penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 5. 



Tabel 5. Pengaruh perlakuan terhadap pertambahan bobot  

badan, produksi air susu induk, dan mortalitas 

selama penelitian. 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Produksi Air Susu 
Induk kelinci  

(g/ekor/hari)   

121,91 ± 1,09a 128,44 ± 3,65b 129,65 ± 4,49b 136,59 ± 1,43c 

    
PBB anak kelinci 

(g/ekor/3 minggu) 
240,10 ± 16,08a 239,40 ± 20,49a 248,15 ± 15,34a 277,58 ± 21,12b 

    Mortalitas anak kelinci             

(%) 
0,86 ± 0,137 0,76 ± 0,06 0,77 ± 0,10 0,75 ± 0,08 

        

Keterangan: * Superskrip huruf (a,b,c) yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang  nyata (p < 0,05) 

 

4.2.1   Pengaruh Perlakuan Terhadap Produksi Air Susu 

 Induk kelinci 

 Kelinci merupakan hewan mamalia yang dalam 

sekelahiran mampu beranak banyak sehingga kecukupan 

jumlah susu yang diproduksi harus dapat mengimbangi jumlah 

dan kebutuhan anak selama masa menyusui. Susu induk 

adalah salah satu kebutuhan utama anak kelinci ketika baru 

dilahirkan. Anak kelinci bergantung sepenuhnya pada susu 

induk untuk makanan mereka selama 20 hari pertama masa 

laktasi. Peningkatan jumlah produksi susu selama masa laktasi 

dapat meningkatkan presentase hidup anak kelinci. Menurut 

Maertens et al. (2006) Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi jumlah produksi susu kelinci diantaranya 

adalah periode laktasi, waktu tenggat perkawinan yang terlalu 

cepat, jumlah anak yang menyusu, jumlah puting, faktor 

genotype, temperatur, perkandangan, bobot badan induk, dan 

masalah pakan. 

 Hasil penelitian pada kelinci dengan perlakuan 

pemberian daun katuk sebanyak 1 % (P1), 2 % (P2), 3 % (P3) 

menunjukkan adanya peningkatan produksi susu dibandingkan 



kontrol 0 % (P0). Berdasarkan perhitungan statistic pengaruh 

daun katuk dalam meningkatkan produksi susu induk kelinci 

ini nyata (P < 0,05) dengan produksi tertinggi pada perlakuan 

P3 (136,59 g/hari), selanjutnya perlakuan P2 (129,65 g/hari), 

perlakuan P1 (128.44 g/hari) dan perlakuan PO (121.91 

g/hari). Peningkatan produksi air susu induk tiap-tiap 

perlakuan dibandingkan dengan PO adalah P3 sebesar 5,7 %, 

P2 sebesar 3,1 %, P1 sebesar 2,6 %. Pada gambar 1 di 

tunjukan pola produksi air susu induk kelinci perlakuan mulai 

minggu pertama hingga minggu ke tiga. Penimbangan 

dilakukan 3 kali dalam seminggu sehingga didapatkan 9 data 

pengukuran selama 3 minggu penelitian.  

 

 
Gambar 2. Produksi air susu induk kelinci mulai minggu pertama 

hingga ke tiga 



Gambar 2 menunjukkan bahwa produksi air susu 

induk pada perlakuan P3 dari awal hingga akhir penimbangan 

didapatkan rataan hasil yang paling tinggi diantara 3 perlakuan 

yang lain. Hal ini membuktikan dengan penambahan daun 

katuk 3% mengindikasikan semakin banyak asupan daun 

katuk didalam pakan yang dikonsumsi oleh kelinci berbanding 

lurus dengan senyawa aktif daun katuk yang ikut berperan 

dalam peningkatan  produksi air susu kelinci.  

Suprayogi (2000) menemukan 7 senyawa aktif yang 

berperan dalam peningkatan produksi air susu yaitu 5 senyawa 

kelompok asam lemak tak jenuh Octadenoic acid, 9-Eicosin;, 

5, 8, 11-Heptadecatrienoic acid methyl ester; 9, 12, 15- 

Octadecatrienoic acid ethyl ester; 11, 14, 17 Eicosatrienoic 

acid methyl esteryang menjadikan prekursor biosintesis 

senyawa eicosanoids yaitu prostaglandi yang akan menggertak 

kelenjar mammae untuk meningkatkan produksi susu. Ada 1 

senyawa aktif lain yang termasuk steroid yaitu Androstan-17-

one,3-ethyl-3-hydroxy-5 alpha yang dapat memacu ovarium 

untuk menghasilkan progesteron dan estradiol. Progesteron 

merangsang pembentukan sistem sekretori di kelenjar ambing 

sedangkan estradiol akan merangsang hipofise posterior untuk 

melepaskan oksitosin yang berperan dalam pengeluaran air 

susu dari alveolus masuk dalam saluran ambing, selain itu 

estradiol juga merangsang hipofise anterior untuk merangsang 

pertumbuhan kelenjar ambing serta produksi susu. Senyawa 

aktif lain adalah 3, 4-Dimethyl-2-oxocyclopent-3-enylacetatic 

acid yangterlibat dalam metabolisme selular melalui siklus 

Krebs menghasilkan energi. 

Meningkatnya produksi susu induk berkaitan pula 

dengan konsumsi air minum karena precursor air dalam susu 

berasal dari air yang diminum induk. Sari (2004) menyatakan 

bahwa pemberian ekstrak daun katuk dapat meningkatkan 

konsumsi air minum pada tikus. Semakin meningkat volume 



minum maka semakin tinggi juga produksi susunya, tetapi 

banyaknya air yang diminum tidak selalu menyebabkan 

peningkatan produksi susu. Walaupun jumlah air dalam susu 

induk meningkat namun proporsi zat makanan yang ada di 

dalam susu tidak mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan 

kandungan zat makan dalam daun katuk dapat digunakan 

sebagai penunjang gizi terutama pada induk menyusui. 

 

4.2.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap PBB Anak kelinci 

 Pengukuran pertambahan bobot badan kelinci yaitu 

pengurangan bobot badan akhir dengan bobot badan awal pada 

suatu fase pertumbuhan. Jika pertambahan bobot badan 

dinyatakan harian maka nilai pertambahan bobot badan dibagi 

dengan lama hari pemeliharaan atau dalam mingguan dan 

seterusnya.  

Pertambahan bobot badan anak kelinci pada penelitian 

ini diperoleh dari selisih bobot badan anak akhir perlakuan 

yaitu saat umur 21 hari dengan bobot badan lahir anak. Pada 

tabel 6 menunjukkan pertambahan bobot badan anak kelinci 

mulai lahir hingga umur 3 minggu mengalami peningkatan 

yang nyata (P < 0,05) dibanding perlakuan kelinci kontrol.Jika 

dilihat dari perlakuan penambahan tepung daun katuk dapat 

dihasilkan data mulai terendah P1 (239,40g/ekor/3 minggu), 

P0 (240,10 g/ekor/3 minggu), P2 (248,15g/ekor/3 minggu) dan 

P3 (277,58 g/ekor/3 minggu). 



Menurut Ensminger et al. (1990) faktor yang 

mempengaruhi pertambahan bobot badan adalah jenis dan 

kualitas bahan pakan, konsumsi pakan, jenis kelamin, umur, 

spesies, cara pemeliharaan dan kondisi lingkungan. 

Peningkatan pertambahan bobot badan anak kelinci secara 

khusus dapat disebabkan oleh produksi air susu induk, bobot 

induk, litter size dan mortalitas anak. Maertens et al. (2006) 

menyatakan bahwa anak kelinci secara ekskusif bergantung 

pada susu induk hingga umur 21 hari. Pertambahan bobot 

badan tertinggi terdapat pada P2 diikuti oleh P3 hal ini 

dikarenakan produksi susu tertinggi ada pada P3 dan P2. 

Meningkatnya produksi air susu pada perlakuan P2 

dan P3 tidak menyebabkan proporsi kandungan zat makanan 

didalamnya berkurang. Suprayogi (2000) dan Agusta et al. 

(1997) menyatakan bahwa senyawa aktif 3, 4-Dimethyl-2-

oxocyclopent-3-enylacetatic acid, monomethyl suksinat, 

phenylmalonic acid, cyclopentanol, 2-methyl-acetate dan 

methhylpyroglutamat mengalami proses hidrolis di dalam 

saluran pencernaan yang akan menghasilkan beberapa produk 

metabolik seperti suksinat, asam malonik, asetat dan glutamat 

yang masuk dalam siklus krebs sehingga dihasilkan 

karbohidrat , protein, lemak dan energi. Hasil metabolik ini 

akan masuk di dalam air susu dan diminum oleh anak kelinci, 

sehingga sel-sel dalam tubuh anak kelinci akan mengalami 

pertambahan jumlah (hiperplasia) dan pembesaran ukuran 

(hipertropi). Hal ini menjadikan penyebab pertambahan bobot 

badan anak kelinci pada perlakuan P2 dan P3 lebih tinggi. 

Pemberian tepung daun katuk dalam pakan induk yang 

semakin meningkat ternyata tidak selalu membuat 

pertambahan bobot badan anak ikut naik. Pertambahan bobot 

badan pada perlakuan P1 lebih rendah daripada P0 hal ini 

diduga karena adanya kandungan papaverin yang ikut 

mengalir di dalam darah dan masuk dalam air susu induk pada 



proses pembentukan air susu. Papaverin yang masuk ke dalam 

tubuh anak kelinci dapat menggangu sekresi cairan empedu 

anak sehingga kecernaan lemak kasar menurun. Padmavathi 

dan Rao (1990) mengemukakan Papaverin dapat menurunkan 

glukosa dalam darah, lemak kasar dan glukosa dibutuhkan 

anak kelinci untuk pertumbuhan tubuhnya. Pertumbuhan yang 

terhambat mengakibatkan pertambahan bobot badan anak 

kelinci tidak maksimal. 

 

4.2.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Mortalitas Anak 

 kelinci 

Mortalitas anak kelinci terutama pada masa prasapih 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah 

faktor genotip induk, keadaan induk ( umur dan bobot induk, 

litter size, remating interval, produksi susu, umur dan bobot 

anak lepas sapih), management pemeliharaan, dan kondisi 

lingkungan (iklim, suhu, dan angin) (Rashwan and Marai, 

2000). 

Tabel 6 menunjukkan mortalitas anak kelinci selama 

masa penelitian paling tinggi terdapat pada perlakuan             

P0 (0,86 %), kemudian menurun pada perlakuan P2 (0,77 %),              

P1 (0,76 %) dan P3 (0,75 %). Hal ini menunjukan bahwa 

pemberian daun katuk dalam pakan induk mampu menurunkan 

mortalitas pada anak meskipun Secara statistik menunjukan 

perbedaan tidak nyata (P > 0,05). 

Maertens et al, 2006 mengemukakan jumlah produksi 

susu yang rendah serta kualitas yang kurang baik akan 

menyebabkan mortalitas meningkat. Air susu merupakan 

sumber makanan satunya-satunya bagi anak kelinci berumur 

21 hari, setelah 21 hari anak kelinci akan keluar dari kotaknya 

dan mulai memakan induknya. 

Susu induk juga sumber imunitas tubuh pertama yang 

masuk saluran pencernaan pada awal kehidupannya sehingga 



anak kelinci akan lebih tahan terhadap penyakit. Hal ini 

menunjukkan bahwa kematian anak kelinci saat lahir hingga 

umur 21 hari berkaitan erat dengan produksi air susu induk 

karena air susu induk berperan sebagai sumber makanan dan 

sumber imunitas utama.Kelinci yang diberi tambahan pakam 

tepung daun katuk memiliki produksi susu yang lebih tinggi 

dibandingkan kelinci yang tidak diberi tambahan tepung daun 

katuk sehingga kebutuhan anak kelinci perlakuan akan air susu 

induk dapat tercukupi dengan baik.  

Angka mortalitas yang rendah pada pakan perlakuan selain 

karena tercukupnya air susu induk juga disebabkan oleh 

kandungan flavonoid dari daun katuk dalam susu induk 

melalui pakan. Manfaat flavonoid adalah melindungi struktur 

sel, meningkatkan efektifitas vitamin c, anti inflamasi dan 

sebagai antibiotik alami. Andarwulan et al. (2010)  

mengemukakan kandungan flavanoid daun kering sebanyak 

832 mg/100 g, maka didapatkan flavanoid untuk perlakuan P1 

dari daun katuk sebesar 33,28 mg/hari, P2 sebesar 66,56 

mg/hari dan P3 sebesar 99,84 mg/hari. Penurunan mortalitas 

pada perlakuan P3 dibandingkan dengan perlakuan P1 dan P2 

padahal asupan flavanoid lebih tinggi diduga karena flavanoid 

pada pemberian tepung daun katuk 3 % telah mencapai 

ambang batas untuk perlindungan dan ketahanan tubuh anak 

kelinci. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penambahan  tepung daun katuk dalam pakan kelinci 

menyusui pada beberapa level pemberian dapat meningkatkan 

jumlah produksi air susu induk, PBB anak kelinci dan tidak 

berpengaruh terhadap mortalitas anak kelinci. Penambahan 3 

% tepung daun katuk dalam pakan memberikan produksi susu 

induk dan pertambahan bobot anak kelinci yang terbaik. 

 

5.1.1 Saran  

Disarankan untuk memanfaatkan campuran tepung 

daun katuk sebagai pakan alternatif untuk kelinci dengan level 

pemberian lebih dari 3% untuk mengetahui lebih lanjut 

pengaruh terhadap produksi susu induk dan pertambahan 

bobot anak kelinci. 
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Lampiran 1. Alur penggunaan daun katuk dalam  

          penelitian  

 

Daun katuk 

 

 

Dicuci dengan air dan dibersihkan dari kotoran dan debu 

 

 

Dikeringkan dengan oven 600C Selama 24 jam 

 

 

Digiling hingga menjadi tepung 

 

 

Ditambahkan dalam pakan penelitian selama 20 hari 

  P0: pakan kontrol 

P1: pakan kontrol + 1 % tepung daun katuk 

P2: pakan kontrol + 2 % tepung daun katuk  

P3: Pakan kontrol + 3 % tepung daun katuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Analisis ragam terhadap pertumbuhan bobot 

badan anak kelinci 

Perlakuan Ulangan Kelompok 

Variabel diamati berupa: 

a. jumlah produksi susu induk kelinci selama 3 

minggu. 

b. Pertambahan Bobot Badan (PBB) akhir 

penelitian anak kelinci. 

c. Mortalitas anak kelinci. 

 



K S B 

P0 1 224,70 258,30 254,10 

 
2 233,10 220,50 249,90 

P1 1 266,70 224,70 260,40 

 
2 216,30 241,50 226,80 

P2 1 237,30 243,60 260,40 

 
2 270,90 228,90 247,80 

P3 1 256,20 270,90 279,30 

  2 287,90 258,30 312,90 

 

Univariate Analysis of Variance 

 

Between-Subjects Factors

Kecil 8

Sedang 8

Besar 8

P0 6

P1 6

P2 6

p3 6

1.00

2.00

3.00

Kelompok

.00

1.00

2.00

3.00

Perlakuan

Value Label N

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Pertambahan Berat Badan 

228.9000 5.93970 2 
241.5000 35.63818 2 
254.1000 23.75879 2 
272.0500 22.41528 2 
249.1375 25.09206 8 
239.4000 26.72864 2 
233.1000 11.87939 2 
236.2500 10.39447 2 

264.6000 8.90955 2 
243.3375 18.08013 8 
252.0000 2.96985 2 
243.6000 23.75879 2 
254.1000 8.90955 2 
296.1000 23.75879 2 
261.4500 25.47352 8 

240.1000 16.08478 6 
239.4000 20.48980 6 
248.1500 15.34102 6 
277.5833 21.12065 6 
251.3083 23.41183 24 

Perlakuan 
P0 
P1 
P2 

p3 
Total 
P0 
P1 
P2 
p3 
Total 
P0 
P1 

P2 
p3 
Total 
P0 

P1 
P2 
p3 
Total 

Kelompok 
Kecil 

Sedang 

Besar 

Total 

Mean Std. Deviation N 



Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Pertambahan Berat Badan

7175.516a 5 1435.103 4.756 .006

1515741.082 1 1515741.082 5023.536 .000

1368.801 2 684.400 2.268 .132

5806.715 3 1935.572 6.415 .004

5431.102 18 301.728

1528347.700 24

12606.618 23

Source

Corrected Model

Intercept

Kelompok

Perlakuan

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .569 (Adjusted R Squared = .450)a. 

 
Estimated Marginal Means 

1. Kelompok

Dependent Variable: Pertambahan Berat Badan

249.138 6.141 236.235 262.040

243.338 6.141 230.435 256.240

261.450 6.141 248.548 274.352

Kelompok
Kecil

Sedang

Besar

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 

2. Perlakuan

Dependent Variable: Pertambahan Berat Badan

240.100 7.091 225.202 254.998

239.400 7.091 224.502 254.298

248.150 7.091 233.252 263.048

277.583 7.091 262.685 292.482

Perlakuan

P0

P1

P2

p3

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 



3. Kelompok * Perlakuan

Dependent Variable: Pertambahan Berat Badan

237.929 8.685 219.682 256.176

237.229 8.685 218.982 255.476

245.979 8.685 227.732 264.226

275.413 8.685 257.166 293.659

232.129 8.685 213.882 250.376

231.429 8.685 213.182 249.676

240.179 8.685 221.932 258.426

269.613 8.685 251.366 287.859

250.242 8.685 231.995 268.489

249.542 8.685 231.295 267.789

258.292 8.685 240.045 276.539

287.725 8.685 269.478 305.972

Perlakuan

P0

P1

P2

p3

P0

P1

P2

p3

P0

P1

P2

p3

Kelompok

Kecil

Sedang

Besar

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 
 

Post Hoc Tests 

Kelompok 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Pertambahan Berat Badan

Tukey HSD

5.8000 8.68516 .785 -16.3659 27.9659

-12.3125 8.68516 .353 -34.4784 9.8534

-5.8000 8.68516 .785 -27.9659 16.3659

-18.1125 8.68516 .121 -40.2784 4.0534

12.3125 8.68516 .353 -9.8534 34.4784

18.1125 8.68516 .121 -4.0534 40.2784

(J) Kelompok

Sedang

Besar

Kecil

Besar

Kecil

Sedang

(I) Kelompok

Kecil

Sedang

Besar

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.
 

 

Homogeneous Subsets 

 



Pertambahan Berat Badan

Tukey HSD
a,b

8 243.3375

8 249.1375

8 261.4500

.121

Kelompok

Sedang

Kecil

Besar

Sig.

N 1

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = 301.728.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 8.000.a. 

Alpha = .05.b. 

 
Perlakuan

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Pertambahan Berat Badan

Tukey HSD

.7000 10.02876 1.000 -27.6442 29.0442

-8.0500 10.02876 .852 -36.3942 20.2942

-37.4833* 10.02876 .007 -65.8275 -9.1392

-.7000 10.02876 1.000 -29.0442 27.6442

-8.7500 10.02876 .819 -37.0942 19.5942

-38.1833* 10.02876 .006 -66.5275 -9.8392

8.0500 10.02876 .852 -20.2942 36.3942

8.7500 10.02876 .819 -19.5942 37.0942

-29.4333* 10.02876 .040 -57.7775 -1.0892

37.4833* 10.02876 .007 9.1392 65.8275

38.1833* 10.02876 .006 9.8392 66.5275

29.4333* 10.02876 .040 1.0892 57.7775

(J) Perlakuan

P1

P2

p3

P0

P2

p3

P0

P1

p3

P0

P1

P2

(I) Perlakuan

P0

P1

P2

p3

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 



Homogeneous Subsets 

Pertambahan Berat Badan

Tukey HSD
a,b

6 239.4000

6 240.1000

6 248.1500

6 277.5833

.819 1.000

Perlakuan

P1

P0

P2

p3

Sig.

N 1 2

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = 301.728.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000.a. 

Alpha = .05.b. 

 
 

Univariate Analysis of Variance 

 

Between-Subjects Factors

Kecil 8

Sedang 8

Besar 8

P0 6

P1 6

P2 6

p3 6

1.00

2.00

3.00

Kelompok

.00

1.00

2.00

3.00

Perlakuan

Value Label N

 
 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3. Analisis ragam terhadap produksi air susu 

           induk 

Perlakuan Ulangan 
Kelompok 

K S B 

P0 1 121,78 119,89 122,67 

 
2 122,44 121,78 122,89 

P1 1 129,33 125,78 126,44 

 
2 135,44 127,33 126,33 

P2 1 134,67 130,22 123,44 

 
2 133,67 130,67 125,22 

P3 1 136,11 134,22 138,22 

  2 137,56 136,11 137,33 

 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Produksi Susu

122.1111 .47140 2

132.3889 4.32121 2

134.1667 .70711 2

136.8333 1.02138 2

131.3750 6.20262 8

120.8333 1.33565 2

126.5556 1.09994 2

130.4444 .31427 2

135.1667 1.33565 2

128.2500 5.68135 8

122.7778 .15713 2

126.3889 .07857 2

124.3333 1.25708 2

137.7778 .62854 2

127.8194 6.31980 8

121.9074 1.08961 6

128.4444 3.64945 6

129.6481 4.48945 6

136.5926 1.42926 6

129.1481 6.02559 24

Perlakuan

P0

P1

P2

p3

Total

P0

P1

P2

p3

Total

P0

P1

P2

p3

Total

P0

P1

P2

p3

Total

Kelompok

Kecil

Sedang

Besar

Total

Mean Std. Deviation N

 



Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Produksi Susu

711.808a 5 142.362 20.788 .000

400301.860 1 400301.860 58452.176 .000

60.248 2 30.124 4.399 .028

651.560 3 217.187 31.714 .000

123.271 18 6.848

401136.938 24

835.078 23

Source

Corrected Model

Intercept

Kelompok

Perlakuan

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .852 (Adjusted R Squared = .811)a. 

 
 

Estimated Marginal Means 

1. Kelompok

Dependent Variable: Produksi Susu

131.375 .925 129.431 133.319

128.250 .925 126.306 130.194

127.819 .925 125.876 129.763

Kelompok
Kecil

Sedang

Besar

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 

2. Perlakuan

Dependent Variable: Produksi Susu

121.907 1.068 119.663 124.152

128.444 1.068 126.200 130.689

129.648 1.068 127.404 131.893

136.593 1.068 134.348 138.837

Perlakuan

P0

P1

P2

p3

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 



3. Kelompok * Perlakuan

Dependent Variable: Produksi Susu

124.134 1.308 121.385 126.883

130.671 1.308 127.922 133.420

131.875 1.308 129.126 134.624

138.819 1.308 136.070 141.568

121.009 1.308 118.260 123.758

127.546 1.308 124.797 130.295

128.750 1.308 126.001 131.499

135.694 1.308 132.945 138.443

120.579 1.308 117.830 123.328

127.116 1.308 124.367 129.865

128.319 1.308 125.570 131.068

135.264 1.308 132.515 138.013

Perlakuan

P0

P1

P2

p3

P0

P1

P2

p3

P0

P1

P2

p3

Kelompok

Kecil

Sedang

Besar

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 
 

Post Hoc Tests 

Kelompok 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Produksi Susu

Tukey HSD

3.1250 1.30847 .069 -.2144 6.4644

3.5556* 1.30847 .036 .2161 6.8950

-3.1250 1.30847 .069 -6.4644 .2144

.4306 1.30847 .942 -2.9089 3.7700

-3.5556* 1.30847 .036 -6.8950 -.2161

-.4306 1.30847 .942 -3.7700 2.9089

(J) Kelompok

Sedang

Besar

Kecil

Besar

Kecil

Sedang

(I) Kelompok

Kecil

Sedang

Besar

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 



Homogeneous Subsets 

 

Produksi Susu

Tukey HSD
a,b

8 127.8194

8 128.2500 128.2500

8 131.3750

.942 .069

Kelompok

Besar

Sedang

Kecil

Sig.

N 1 2

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = 6.848.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 8.000.a. 

Alpha = .05.b. 

 
Perlakuan 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Produksi Susu

Tukey HSD

-6.5370* 1.51089 .002 -10.8073 -2.2668

-7.7407* 1.51089 .000 -12.0110 -3.4705

-14.6852* 1.51089 .000 -18.9554 -10.4150

6.5370* 1.51089 .002 2.2668 10.8073

-1.2037 1.51089 .855 -5.4739 3.0665

-8.1481* 1.51089 .000 -12.4184 -3.8779

7.7407* 1.51089 .000 3.4705 12.0110

1.2037 1.51089 .855 -3.0665 5.4739

-6.9444* 1.51089 .001 -11.2147 -2.6742

14.6852* 1.51089 .000 10.4150 18.9554

8.1481* 1.51089 .000 3.8779 12.4184

6.9444* 1.51089 .001 2.6742 11.2147

(J) Perlakuan

P1

P2

p3

P0

P2

p3

P0

P1

p3

P0

P1

P2

(I) Perlakuan

P0

P1

P2

p3

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 
 



Homogeneous Subsets 

Produksi Susu

Tukey HSD
a,b

6 121.9074

6 128.4444

6 129.6481

6 136.5926

1.000 .855 1.000

Perlakuan

P0

P1

P2

p3

Sig.

N 1 2 3

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = 6.848.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000.a. 

Alpha = .05.b. 

 
 

Univariate Analysis of Variance 

Between-Subjects Factors

Kecil 8

Sedang 8

Besar 8

P0 6

P1 6

P2 6

p3 6

1.00

2.00

3.00

Kelompok

.00

1.00

2.00

3.00

Perlakuan

Value Label N

 
 

 

 

 

 

Lampiran 4. Analisis ragam terhadap mortalitas anak 

Perlakuan Ulangan 
Kelompok 

K S B 



P0 1 0,95 0,71 0,71 

 
2 0,84 0,91 1,05 

P1 1 0,82 0,84 0,71 

 
2 0,71 0,71 0,80 

P2 1 0,89 0,71 0,71 

 
2 0,71 0,71 0,91 

P3 1 0,71 0,71 0,71 

  2 0,87 0,71 0,84 

 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Mortalitas

.8927 .07921 2

.7618 .07735 2

.7968 .12678 2

.7866 .11237 2

.8094 .09314 8

.8100 .14550 2

.7719 .09161 2

.7071 .00000 2

.7071 .00000 2

.7490 .08024 8

.8780 .24162 2

.7544 .06695 2

.8100 .14550 2

.7719 .09161 2

.8036 .12559 8

.8602 .13683 6

.7627 .06191 6

.7713 .09977 6

.7552 .07506 6

.7873 .10086 24

Perlakuan

P0

P1

P2

p3

Total

P0

P1

P2

p3

Total

P0

P1

P2

p3

Total

P0

P1

P2

p3

Total

Kelompok

Kecil

Sedang

Besar

Total

Mean Std. Deviation N

 
 



Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Mortalitas

.061a 5 .012 1.270 .319

14.878 1 14.878 1548.441 .000

.018 2 .009 .924 .415

.043 3 .014 1.500 .248

.173 18 .010

15.112 24

.234 23

Source

Corrected Model

Intercept

Kelompok

Perlakuan

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .261 (Adjusted R Squared = .055)a. 

 
 

Estimated Marginal Means 

1. Kelompok

Dependent Variable: Mortalitas

.809 .035 .737 .882

.749 .035 .676 .822

.804 .035 .731 .876

Kelompok
Kecil

Sedang

Besar

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 

2. Perlakuan

Dependent Variable: Mortalitas

.860 .040 .776 .944

.763 .040 .679 .847

.771 .040 .687 .855

.755 .040 .671 .839

Perlakuan

P0

P1

P2

p3

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 
 



3. Kelompok * Perlakuan

Dependent Variable: Mortalitas

.882 .049 .779 .985

.785 .049 .682 .888

.793 .049 .690 .896

.777 .049 .674 .880

.822 .049 .719 .925

.724 .049 .621 .827

.733 .049 .630 .836

.717 .049 .614 .820

.876 .049 .773 .979

.779 .049 .676 .882

.788 .049 .685 .890

.771 .049 .668 .874

Perlakuan

P0

P1

P2

p3

P0

P1

P2

p3

P0

P1

P2

p3

Kelompok

Kecil

Sedang

Besar

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 
 

Post Hoc Tests 

Kelompok 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Mortalitas

Tukey HSD

.0604 .04901 .450 -.0647 .1855

.0059 .04901 .992 -.1192 .1310

-.0604 .04901 .450 -.1855 .0647

-.0545 .04901 .519 -.1796 .0705

-.0059 .04901 .992 -.1310 .1192

.0545 .04901 .519 -.0705 .1796

(J) Kelompok

Sedang

Besar

Kecil

Besar

Kecil

Sedang

(I) Kelompok

Kecil

Sedang

Besar

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.
 

Homogeneous Subsets 

 



Mortalitas

Tukey HSD
a,b

8 .7490

8 .8036

8 .8094

.450

Kelompok

Sedang

Besar

Kecil

Sig.

N 1

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = .010.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 8.000.a. 

Alpha = .05.b. 

 
Perlakuan 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Mortalitas

Tukey HSD

.0975 .05659 .341 -.0625 .2574

.0889 .05659 .419 -.0710 .2489

.1050 .05659 .281 -.0549 .2650

-.0975 .05659 .341 -.2574 .0625

-.0086 .05659 .999 -.1685 .1514

.0075 .05659 .999 -.1524 .1675

-.0889 .05659 .419 -.2489 .0710

.0086 .05659 .999 -.1514 .1685

.0161 .05659 .992 -.1439 .1760

-.1050 .05659 .281 -.2650 .0549

-.0075 .05659 .999 -.1675 .1524

-.0161 .05659 .992 -.1760 .1439

(J) Perlakuan

P1

P2

p3

P0

P2

p3

P0

P1

p3

P0

P1

P2

(I) Perlakuan

P0

P1

P2

p3

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.
 

 

 

 

Homogeneous Subsets 



Mortalitas

Tukey HSD
a,b

6 .7552

6 .7627

6 .7713

6 .8602

.281

Perlakuan

p3

P1

P2

P0

Sig.

N 1

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = .010.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000.a. 

Alpha = .05.b. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


