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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jerami Nangka 

Tanaman nangka (Artocarpus heterophyllus, Lmk) 

termasuk dalam genus tanaman Artocarpus, famili 

Moraceae, ordo urticales dan subklas Dicotyledoneae 

(Adikhairani, 2012). Nangka sebenarnya merupakan 

tanaman asli India yang kini telah menyebar keseluruh 

dunia, terutama Asia tenggara. Tanaman nangka indonesia 

terdapat lebih dari 30 jenis dan di pulau jawa terdapat lebih 

dari 20 jenis. Berdasarkan bentuk pohon dan ukuran buah 

nangka terbagi menjadi 2 golongan, yaitu pohon nangka 

buah besar dan pohon nangka buah kecil (Wahjuni, dkk, 

2009). 

 

Gambar 2. Jerami Nangka 

 

Diantara buah terdapat jerami yang sebenarnya 

merupakan bunga yang tidak diserbuki, jerami tersebut ada 
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yang tebal, berukuran besar dan manis sehingga dapat juga 

dimakan. Jerami yang kecil tidak enak dimakan tanpa 

diolah lebih dahulu. Sifat - sifat dari jerami nangka, baik 

sifat fisik dan kimianya diduga hampir menyerupai buah 

nangkanya (Muchtadi 1981 disitasi Novandrini 2003). Di 

samping 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 (Wahjuni, dkk, 

2009). 

Jerami dan daging buah nangka mempunyai 

komposisi hampir mirip, tetapi kandungan serat pada 

jerami dua kali lebih besar daripada daging buah. Daging 

buah nangka yang mengalami pemasakan di pohon 

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

Kandungan serat pada jerami nangka sebesar 36,585% 

(Wahjuni, dkk, 2009). Kandungan nutris buah nangka dan 

jeraminya tidak jauh berbeda selain itu, jerami nangka 

diketahui mengandung flanoid, saponin dan tanin yang 

berperan sebagai zat anti bakteri. Redha (2010) 

menyatakan bahwa flavonoid sebagai salah satu kelompok 

senyawa fenolik yang banyak terdapat pada jaringan 

tanaman dapat berperan sebagai antioksidan. Tanin 

merupakan senyawa polifenol yang dapat membentuk 

kompleks terlarut dan tidak terlalut sehingga dapat 

berpenggaruh terhadap rendahnya daya cerna protein 

(Awadalkareem, 2008). Tannin diketahui dapat 

menghambat aktivitas metabolisme dan pertumbuhan 

mikroba (Sugoro dkk, 2004). Perbandingan buah dan 

jerami nangka dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Perbandingan Komposisi Kimia Daging Buah dan 

Jerami Nangka 

Komponen Daging 

Buah 

Jerami 

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) disitasi Risanti, 

(1992) 

 

2.2 Pakan 

Tillman, Hari, Soedomo, Soeharto, dan Soekanto 

(1998) menyatakan bahwa bahan pakan adalah bahan yang 

dapat dimakan, dicerna dan digunakan oleh hewan. Pakan 

bila ditinjau dari segi nutrien, merupakan unsur yang 

sangat menentukan untuk pertumbuhan, reproduksi dan 

kesehatan ternak. Pemberian pakan yang baik adalah sesuai 

dengan kebutuhan ternak yang digunakan dalam proses 

metabolisme tubuh. Menurut Blakely dan Bade (1992), 

kelinci membutuhkan karbohidrat, lemak, protein, mineral, 

vitamin dan air. Jumlah kebutuhan nutrisi tergantung pada 

umur, tujuan produksi, serta laju atau kecepatan 

pertumbuhan ternak. Kualitas pakan ternak akan 

berpengaruh pada konsumsi dan palabilitas ternak sehingga 

turut berpengaruh pada performan ternak. Yusmadi, 

Nahrowi dan Ridla (2008) menjelaskan, palatabilitas 

merupakan gambaran sifat bahan pakan (fisik dan kimiawi) 
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yang dicerminkan oleh organoleptik seperti penampakan, 

bau, rasa (hambar, asin, manis, pahit), tekstur dan 

temperaturnya sehingga menimbulkan rangsangan dan 

daya tarik ternak untuk mengkonsumsinya 

Pakan kelinci pada umumnya terdiri dari hijauan 

dan konsentrat, hijauan sebagai pakan utama dan 

konsentrat sebagai pakan penguat. Konsentrat mengandung 

karbohidrat, protein dan lemak yang lebih tinggi dibanding 

hijauan (Prasetiawan, 2009). Pakan hijauan kelinci dapat 

diberikan dalam bentuk segar atau sudah dilayukan. Hal 

tersebut disebabkan selain membutuhkan zat nutrisi yang 

tinggi, kelinci juga membutuhkan serat kasar guna 

mendapatkan penampilan yang optimal (de Blas dan 

Wiseman, 1998). Pertumbuhan kelinci yang baik 

memerlukan bahan pakan yang cukup mengandung energi 

(ME) sebesar 2600 - 2900 Kkal, protein kasar sebesar 12 - 

16 %, serat kasar sebesar 10 - 20 %, lemak sebesar 2 - 4 %, 

vitamin A sebesar 580 - 1160 IU, vitamin E sebesar 40 mg, 

vitamin K sebesar 0,2 %, kalsium sebesar 0,4 - 0,45 %, 

fosfor sebesar 0,22 - 0,37 %, magnesium sebesar 300 - 400 

mg, potasium sebesar 0,6 %, sodium sebesar 0,2 %, klorin 

8 sebesar 0,3 mg, copper sebesar 3 %, yodium sebesar 0,2 

mg dan mangan sebesar 2,5 % (Whendrato dan Madyana, 

1983). Cheeke (1987) menambahkan, kebutuhan protein 

kelinci berkisar antara 12−18%, tertinggi pada fase 

menyusui (18%) dan terendah pada dewasa (12%), 

kebutuhan serat kasar induk menyusui, bunting dan muda 

(10 - 12%), kebutuhan serat kasar kelinci dewasa (14%) 

sedangkan kebutuhan lemak pada setiap periode 

pemeliharaan tidak berbeda (2%) (Tabel 2). Whendrato dan 

Madyana (1983) mengemukakan, pemberian pakan untuk 
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kelinci harus diatur sebaik mungkin dengan tidak 

melupakan sifat alami kelinci sebagai binatang malam. 

Pakan kelinci dapat diberikan sebanyak dua sampai tiga 

kali sehari disesuaikan dengan umur, bobot badan dan jenis 

kelinci. 

 

Tabel 2. Kebutuhan Zat Makanan Kelinci 

Zat Pakan 

Kebutuhan Zat Makanan Kelinci 

Pertumbuhan 
Hidup 

Pokok 
Bunting 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 Aspergillus niger 

Baker (2006) menyatakan bahwa jamur Aspergillus 

niger dikenal karena perannya sebagai produsen asam 

sitrat. Asam sitrat yang diproduksi jamur Aspergillus niger 

berfungsi  untuk  fermentasi. Organisme  ini hidup pada 
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sebuah saprobe tanah dengan  beragam enzim hidrolitik 

dan oksidatif yang terlibat dalam pemecahan lignoselulosa  

tanaman. Penelitian Nurahayati, Sjofjan, dan Koentjoko 

(2006) menggunakan aspergillus niger untuk fermentasi 

pada bungkil kelapa sawit dan onggok menunjukan mampu 

meningkatkan kadar protein dan menurunkan serat kasar 

dari pada tanpa fermentasi. Penelitian lain dari 

Tampoebolon (2009) juga menunjukan mampu 

meningkatkan kadar protein hingga 10,51% dari 3,72% 

(tanpa perlakuan) dan menurunkan serat kasar 9,44% dari 

15,98% (tanpa perlakuan) pada fermentasi ampas sagu 

pada lama inkubasi yang sama. Hasil yang lebih tinggi 

justru ditunjukan oleh penelitian dari Ispindasary (1998) 

dalam 4 minggu pada onggok dengan Aspergillus niger 

mengakibatkan kenaikan kadar protein kasar menjadi 4,5 

kali dibanding sebelum difermentasi, sedangkan serat 

kasarnya menurun 25% atau seperempat dibanding 

difermentasi. Klasifikasi jamur Aspergillus niger adalah 

sebagai berikut: 

Domain  : Eukaryota 

Kingdom : Fungi 

Phylum : Ascomycota 

Subphylum : Pezizomycotina 

Class : Eurotiomycetes 

Order : Eurotiales 

Family : Trichocomaceae 

Genus : Aspergillus 

Spesies : Aspergillus niger 

Aspergillus niger merupakan jamur multiselluler 

(mempunyai inti lebih dari  satu) yang membentuk benang 

- benang hifa/filament. Kumpulan dari hifa disebut 
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misellium yang membentuk suatu anyaman. Hifa ada yang 

dibentuk yang bersekat ataupun tidak bersekat. Hifa yang 

berada di atas permukaan media disebut hifa aerial  yang 

berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Hifa yang berada 

di dalam media  disebut hifa vegetatif berfungsi  sebagai  

alat  untuk  menyerap  makanan. 

Aspergillus niger termasuk kedalam jamur jenis 

kapang. Aspergillus niger  mempunyai ciri - ciri  yang khas 

yaitu tubuh terdiri dari benang  yang bercabang - cabang  

disebut hifa, kumpulan hifa disebut miselium, tidak 

mempunyai klorofil dan hidup heterotrof (Fardiaz, 1988). 

Aspergillus niger mempunyai bagian yang khas yaitu 

hifanya  yang berseptat, spora yang bersifat aseksual dan 

tumbuh memanjang diatas stigma, mempunyai sifat 

aerobik, sehingga dalam pertumbuhannya memerlukan 

oksigen dalam jumlah yang cukup. Aspergillus niger dapat 

tumbuh pada suhu 35 - 37˚C (optimum), 6 - 8˚C 

(minimum), 45 - 47˚C (maksimum). 

Kisaran  pH  yang  dibutuhkan  2,8 - 8,8 dengan 

kelembaban 80 - 90%. Habitat Aspergillus  niger 

kosmopolit  di  daerah  tropis  dan  subtropis,  mudah 

didapatkan dan di isolasi dari udara, tanah dan air (Fardiaz, 

1988). Enzim dihasilkan oleh semua mahkluk hidup untuk 

mengkatalis reaksi biokimia  dalam  tubuh  mahkluk  hidup  

tersebut  sehingga  reaksi - reaksi  itu dapat  berlangsung  

lebih  cepat.  Aktivitas  enzim  di  lingkungan  yang  terjadi 

pada  berbagai  sumber  mikroorganisme  seperti  bakteri  

dan  jamur. Mikroorganisme ini menghasilkan enzim 

intraseluler dan enzim ekstraseluler. Enzim  intraseluler 

merupakan  enzim  yang  langsung  digunakan  didalam  sel 

dan sering  ditemukan  pada bagian membran dari sebuah 
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organel sel. Enzim ekstraseluler  merupakan merupakan 

enzim yang dilepas dari sel ke lingkungan untuk 

menghidrolisis  polimer dilingkungan seperti selulosa, 

hemiselulosa, lignin atau juga untuk menfasilitasi 

kebutuhan metabolismenya (Maier, Pepper dan Gerba, 

2000). 

Kitin merupakan selulosa alami yang banyak 

terdapat pada hewan arthopoda  yang merupakan 

komponen eksoskeleton dan komponen dinding sel fungi 

maupun  bakteri. Senyawa kitin dapat didegradasi secara 

kimia dan enzimatik. Degadrasi kitin  secara enzimatik 

yaitu dengan menggunakan enzim kitinase yang dihasilkan 

oleh  bakteri  maupun fungi (Aderemi, Abu dan Highina, 

2008). 

 

2.4 Kelinci 

Kelinci adalah salah satu ternak yang dianggap 

memenuhi syarat untuk dapat memasyarakat, baik sebagai 

ternak kesayangan, ternak hias, ternak hobi, ternak 

keluarga, ternak sambilan untuk menambah penghasilan, 

maupun sebagai peternakan usaha secara modern atau 

farm. El-Raffa (2004) menambahkan, kelinci juga memiliki 

potensi antara lain: 1) ukuran tubuh yang kecil, sehingga 

tidak memerlukan banyak ruang, 2) tidak memerlukan 

biaya yang besar dalam investasi ternak dan kandang, 3) 

umur dewasa yang singkat (4 - 5 bulan), 4) kemampuan 

berkembang biak yang tinggi, 5) masa penggemukan yang 

singkat (kurang dari 2 bulan sejak sapih). Kelebihan lain 

kelinci yaitu laju reproduksi cukup tinggi dan  lama 

hidupnya 5 - 10 tahun dengan umur produktif 2 - 3 tahun 
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dan jumlah kali beranak 10 per tahun. Bobot lahir kelinci 

antara 30 - 100 g/ekor (rataan 50 - 70 g/ekor), bobot 

dewasa 5 - 10 kg per ekor, pertambahan bobot badan 

sampai umur 8 minggu sebesar 15 - 20 g/ekor/hari dan 

umur 8-16 minggu mencapai 100 - 150 g/minggu/ekor. 

Bobot tulang sebesar 7 - 8 persen dari bobot tubuh. Satu 

siklus reproduksi seekor kelinci dapat menghasilkan 8 

sampai 10 ekor anak dan pada umur 8 minggu, bobot 

badannya dapat mencapai 2 kg atau lebih. Secara teoritis, 

seekor induk kelinci dengan bobot 3 sampai 4 kg dapat 

menghasilkan 80 kg karkas per tahun (Zotte, 2001). 

Kelinci New Zealand White yang berasal dari USA 

termasuk dalam spesies Orictolagus Cuniculus dari genus 

Orictolagus. Kelinci New Zealand White termasuk tipe 

kelinci pedaging dengan berat dewasa mencapai mencapai 

4 - 5 kg (Whendrato dan Madyana, 1983). McNitt, 

Lukefahr, Cheeke dan Patton (2013) menambahkan bahwa 

kelinci New Zealand White merupakan kelinci untuk 

produksi daging komersial yang bangsanya berasal dari 

U.S.A. kelinci tersebut memiliki ciri yang dibutuhkan 

antara lain memiliki laju pertumbuhan yang cepat, kualitas 

karkas yang baik, keturunan yang banyak, dan sifat 

keindukan yang baik. Kelinci jantan dan betina memiliki 

dewasa kelamin yang berbeda, dimana betina lebih cepat 

dewasa kelamin dibandingkan dengan kelinci jantan. Ras 

New Zealand White memiliki bulu halus, padat, tebal, 

matanya berwarna merah dan merupakan jenis kelinci 

albino mempunyai bulu yang tidak mengandung pigmen 

sehingga berbulu putih. Kelinci New Zealand White berasal 

dari New Zealand, sehingga disebut New Zealand White. 

Keunggulan dari kelinci tersebut adalah pertumbuhannya 
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yang cepat, berat anak umur 58 hari sekitar 1,8 kg, umur 8 

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

beratnya mencapai 4,5 - 5 kg (McNitt, et. al., 2013). 

 

Gambar 3. Kelinci New Zealand White 

 

2.5 Saluran Pencernaan Kelinci 

Sistem pencernaan kelinci merupakan sistem 

pencernaan yang sederhana dengan sekum dan usus yang 

besar (Blakely dan Bade, 1998). Pencernaan merupakan 

serangkaian proses yang terjadi didalam saluran 

pencernaan yaitu : memecah bahan pakan menjadi bagian -

bagian atau partikel-partikel yang lebih kecil, dari senyawa 

kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana hingga 

larut dan dapat diabsorbsi lewat dinding saluran 

pencernaan untuk masuk kedalam peredaran darah yang 

selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh (de Blas dan 

Wiseman, 1998). Saluran pencernaan pada kelinci meliputi 

gigi, esophagus, lambung dan usus halus, sekum, colon dan 
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anus. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada sistem 

pencernaan kelinci yang penting adalah sekum dan colon 

yang membedakannya dengan spesies lain. Aktivitas 

mikrobia di sekum memegang peranan penting dalam 

proses pencernaan dan penyerapan zat makanan. 

Pencernaan dimulai dengan penempatan pakan 

dimulut dimana terdapat pemamahan atau pelumatan 

dengan pengunyahan serta pencampuran pakan dengan air 

liur. Pakan tersebut akan mengalami proses penelanan 

menuju lambung dengan melalui esophagus. Lambung 

adalah ruang sederhana yang berfungsi sebagai tempat 

pencernaan dan penyimpanan sementara pakan. 

Selanjutnya pakan menuju ke usus halus yang terdiri tiga 

bagian, yaitu : duodenum, jejeum, dan ileum. Di usus 

halus, pakan yang telah tercerna dengan baik akan 

diabsorpsi sedangkan pakan yang tidak mengalami absorpsi 

akan menuju ke sekum (Tillman et. al., 1998) terutama 

serat kasar. Dalam sekum terjadi pencernaan dengan 

bantuan bakteri, pakan yang telah dicerna dalam sekum 

akan menuju usus besar dan terjadi penyerapan air 

sehingga feses ada yang lembek dan ada yang kering 

(Rahmat, 2000).  

Feses adalah sisa pencernaan dan dikeluarkan dari 

saluran pencernaan atau tractus digestivus melalui anus. 

Feses mengandung air, sisa pakan yang tidak tercerna, 

garam-garam anorganik dan hasil dekomposisi (Tillman et. 

al., 1998). Seekor kelinci dapat menghasilkan feses sekitar 

100 kg/tahun (Whendrato dan Madyana, 1983). Kelinci 

mengeluarkan dua jenis feses, yakni feses normal yang 

biasa ditemukan di bawah sangkarnya dan feses berbentuk 

lebih kecil dan lembek serta menggumpal. Kelinci akan 
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melakukan suatu proses recycling yang disebut 

coprophagy, yaitu feses yang lembek dimakan kembali dan 

dipakai sebagai sumber zat makanan tertentu. Kelinci 

memakan kembali fesesnya biasanya dilakukan pada 

malam hari. 

 

2.6 Fermentasi 

Fermentasi adalah suatu proses perubahan bahan 

kimiawi dari senyawa - senyawa organik (karbohidrat, 

lemak, protein dan bahan organik lain) baik dalam keadaan 

aerob maupun anaerob melalui kerja enzim yang dihasilkan 

oleh mikoba (Ganjar, 1983). Pakan yang difermentasi akan 

memiliki nilai nutrisi yang lebih baik dari pada bahan asal, 

lebih mudah dicerna dan mempunyai cita rasa yang lebih 

baik, selain itu beberapa hasil fermentasi seperti alkohol 

dan asam dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

patogen di dalam pakan (Pamungkas, dkk, 2012). Proses 

fermentasi menyebabkan terbentuk sel kapang sehingga 

meningkatkan kandungan protein substrat (Nurcahyani, 

2005). 

Menurut Rahman (1992) ukuran dan bentuk 

partikel substrat, jumlah substrat yang digunakan, kadar air 

awal, kecepatan agitasi, kelembaban dan pH merupakan 

parameter yang mempengaruhi fungsi fisik dan aktifitas 

fisiologis selama proses fermentasi yang akhirnya akan 

mempengarui kualitas produk yang difermentasi. Kondisi 

substrat juga akan menentukan lama inkubasi yang 

dibutuhkan dalam proses fermentasi, apabila sel 

mikroorganisme diinkubasi dalam suatu medium pada 

kondisi yang optimum untuk pertumbuhan maka sel akan 
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berkembang secara optimal (Likah, 2005). Waktu inkubasi 

yang optimal dapat dicapai dan akan menghasilkan produk 

akhir fermentasi dengan kualitas seperti yang diharapkan. 

Semakin lama inkubasi akan memberikan kesempatan 

mikroba untuk memanfaatkan bahan organik substrat yaitu 

mendegradasi bahan organik seperti gula, protein, pati, 

hemiselulosa dan selulosa untuk pertumbuhannya sehingga 

bahan organik substrat megalami penurunan. Dewi, 

Mukodiningsih dan Sutrisno (2012) menyatakan, proses 

fermentasi mikrobia mendegradasi bahan kering dan bahan 

organik terutama karbohidrat kemudian hasil dari degradasi 

tersebut digunakan oleh mikrobia sebagai sumber karbon 

dan energi untuk pertumbuhannya. Fermentasi juga mampu 

mengubah fraksi yang komplek menjadi yang lebih 

sederhana sehingga menjadi mudah didegradasi oleh 

mikroba di dalam rumen (Puastuti, Yulistiani, dan Susana, 

2014). 

 

2.7 Konsentrat 

Konsentrat merupakan bahan pakan ternak yang 

mengandung energi relatif tinggi, serat kasar rendah, bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (BETN) tinggi dan mudah dicerna 

oleh ternak (Tillman et. al., 1991). Konsentrat dalam pakan 

kelinci berfungsi untuk meningkatkan nilai zat makanan 

agar sesuai dengan kebutuhan pokok hidup kelinci dan 

disesuaikan dengan tujuan produksi yang diharapkan serta 

menjaga daya tahan tubuh terhadap lingkungan (Whendrato 

dan Madyana, 1983). Konsentrat terdiri dari biji-bijian dan 

limbah hasil proses industri bahan pangan seperti jagung 

giling, tepung kedelai, menir, dedak, bekatul, bungkil 

kelapa, tetes dan umbi.  
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Konsentrat dalam ransum kelinci berfungsi untuk 

meningkatkan nilai nutrien agar sesuai dengan kebutuhan 

pokok hidup kelinci dan disesuaikan dengan tujuan 

produksi yang diharapkan serta menjaga daya tahan tubuh 

terhadap lingkungan (Arinita, 2010). Konsentrat 

merupakan pakan penguat berupa campuran bahan pakan 

yang terdiri dari 60 % TDN dan berperan melengkapi 

kekurangan nutrien yang dibutuhkan untuk pokok hidup. 

Jumlah pemberian konsentrat antara 50 - 150 g/ekor/hari 

(Arinita, 2010).  

 

2.8 Daun Kembang Kol 

Peternak kelinci pada umumnya menggunakan 

hijauan atau limbah sayuran sebagai pakan. Ternak kelinci 

merupakan hewan monogastrik yang memerlukan pakan 

dalam bentuk hijauan dan konsentrat guna menunjang 

pertumbuhan yang optimal (Abun, Rusmana, dan 

Saefulhadjar, 2008). Salah satu hijauan yang bisa 

digunakan sebagai pakan untuk kelinci yaitu daun kembang 

kol (kubis) atau Brassica oleraceae var. botrytis L. Kubis 

bunga merupakan jenis tanaman sayuran yang termasuk 

dalam keluarga tanaman kubis - kubisan (Cruciferae) yang 

berasal dari Eropa, dan pertama kali ditemukan di Cyprus, 

Italia Selatan dan Mediterania, masuk ke Indonesia pada 

abad ke XIX. Di Indonesia masyarakat mengenal sayuran 

kubis bunga sebagai bunga kol, kembang kol, atau dalam 

bahasa asing disebut cauliflower (Marliah, Nurhayati dan 

Risma, 2013).  

Daun kubis bunga (kembang kol) berbentuk bulat 

telur (oval) dengan bagian tepi daun bergerigi, agak 
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panjang seperti daun tembakau dan membentuk celah - 

celah yang menyirip agak melengkung ke dalam. Cahyati 

(2006) menyatakan bahwa salah satu alternatif penyediaan 

pakan ternak adalah memanfaatkan limbah pertanian 

seperti limbah kubis. Keuntungan dari limbah pertanian 

bagi para peternak kelinci adalah limbah pertanian mudah 

diperoleh dengan harga yang lebih ekonomis sehingga hasil 

yang didapat lebih menguntungkan.  

Komposisi zat-zat makanan yang terkandung 

dalam setiap 100 g berat basah tanaman kubis bunga 

berupa protein 2,4 g, lemak 0,2 g, karbohidrat 4,9 g, Ca 

22,0 mg, P 72,0 g, Zn 1,1 g, vitamin A 90,0 mg, vitamin 

B1 0.1 mg, vitamin C 69,0 mg dan air 91,7 g. Herman 

(2000) menambahkan, daun tersebut berwarna hijau dan 

tumbuh berselang - seling pada batang tanaman. Daun 

memiliki tangkai yang agak panjang dengan pangkal daun 

yang menebal dan lunak. Daun - daun yang tumbuh pada 

pucuk batang sebelum massa bunga tersebut berukuran 

kecil dan melengkung ke dalam melindungi bunga yang 

sedang atau mulai tumbuh. Daun kembang kol (kubis 

bunga) memiliki kandungan sebagai berikut BK 54,92, 

Abu 6,21, PK 15,14, SK 10,4, dan Lk 1,92 % (Saenab dan 

Nurhayu, 2013). 
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Gambar 4. Daun Kembang Kol 

 

2.9 Konversi Pakan 

Allama, Syofjan, Widodo dan Prayogi (2012) 

menyatakan bahwa konversi pakan merupakan 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan. Basuki (2002) 

menambahkan, konversi pakan sangat dipengaruhi oleh 

konsumsi bahan kering dan pertambahan bobot badan 

harian ternak. Penggunaan pakan akan semakin efisien bila 

jumlah pakan yang dikonsumsi minimal namun 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi. 

Konversi pakan dipengaruhi oleh konsumsi bahan kering 

dan pertambahan bobot badan harian ternak. Semakin baik 

nutrisi pakan yang dikonsumsi ternak, maka akan 

mengahasilkan pertambahan bobot badan yang baik pula 

sehingga akan mempengaruhi konversi pakan ternak 

tersebut. 

Konversi pakan digunakan sebagai pegangan 

berproduksi karena melibatkan bobot badan dan konsumsi 

pakan. Handayanta (2004) menyatakan bahwa semakin 
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rendah nilai konversi pakan, berarti semakin sedikit pakan 

yang diperlukan untuk menghasilkan produk (daging) 

dalam satuan yang sama. Sabilanafsi (2015) menambahkan, 

nilai konversi pakan dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah suhu lingkungan, laju perjalanan 

pakan melalui alat pencernaan, bentuk fisik dan konsumsi 

pakan.  

 

2.10 Kecernaan Bahan Kering 

Sutardi (1979) menyatakan bahwa kecernaan bahan 

kering dipengaruhi oleh kandungan protein pakan, karena 

setiap sumber protein memiliki kelarutan dan ketahanan 

degradasi yang berbeda-beda. Kecernaan bahan organik 

merupakan faktor penting yang dapat menentukan nilai 

pakan. Setiap jenis ternak ruminansia memiliki mikroba 

rumen dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam 

mendegradasi ransum, sehingga mengakibatkan perbedaan 

kecernaan. Kamal (1994) menjelaskan bahwa kecernaan 

pakan dapat dihitung apabila jumlah nutrien dalam pakan 

dan jumlah nutrien dalam feses diketahui. 

Kecernaan adalah selisih anatara zat makanan yang 

dikonsumsi dengan yang dieksresikan dalam feses dan 

dianggap terserap dalam saluran cerna. Tinggi rendahnya 

kecernaan bahan pakan memberi arti seberapa besar bahan 

pakan itu mengandung zat-zat makanan dalam bentuk yang 

dapat dicerna dalam saluran pencernaan (Ismail, 2011). 

Kecernaan pakan dapat didefinisikan dengan cara 

menghitung bagian zat makanan yang tidak dikeluarkan 

melalui feses dengan asumsi zat makanan tersebut telah 

diserap oleh ternak. Kecernaan pakan biasanya dinyatakan 
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dalam persen berdasarkan bahan kering. Faktor-faktor 

yangmempengaruhi kecernaan antara lain komposisi bahan 

pakan, perbandingan komposisi antara bahan pakan satu 

dengan bahan pakan lainnya, perlakuan pakan, 

suplementasi enzim dalam pakan, ternak dan taraf 

pemberian pakan (McDonald, Edwards, Greenhalgh dan 

Morgan, 2002). Penelitian Fajri (2008) memamparkan 

bahwa penggunakan Aspergillus niger yang dilakukan pada 

fermentasi kulit buah kakao, antara kulit buah kakao yang 

difermentasi menggunakan jamur Aspergillus niger dengan 

yang tidak difermentasi berpengaruh sangat nyata terhadap 

Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Kecernaan Bahan 

Organik (KcBO). 

 

2.11 Kecernaa Bahan Organik 

Bahan organik merupakan bahan kering yang telah 

dikurangi abu, komponen bahan kering bila difermentasi di 

dalam rumen akan menghasilkan asam lemak terbang yang 

merupakan sumber energi bagi ternak. Nilai kecernaan 

bahan organik didapatkan melalui selisih kandungan bahan 

organik awal sebelum inkubasi dan setelah inkubasi, 

proporsional terhadap kandungan bahan organik sebelum 

inkubasi tersebut (Blümmel, Steingass dan Becker, 1997). 

Ismail (2011) menambahkan, kecernaan bahan organik erat 

kaitannya dengan kecernaan bahan kering, karena sebagian 

dari bahan kering terdiri dari bahan organik. 

Kecernaan bahan organik dalam saluran 

pencernaan ternak meliputi kecernaan zat-zat makanan 

berupa komponen bahan organik seperti karbohidrat, 

protein, lemak, dan vitamin. Bahan-bahan organik yang 
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terdapat dalam pakan tersedia dalam bentuk tidak larut, 

oleh karena itu diperlukan adanya proses pemecahan zat-

zat tersebut menjadi zat-zat yang mudah larut. Faktor yang 

mempengaruhi kecernaan bahan organik adalah kandungan 

serat kasar dan mineral dari bahan pakan. Tillman et. al. 

(1998) menjelaskan, tingkat kecernaan memiliki kaitan erat 

dengan kandungan nutrien pakan dan pengaruh yang paling 

besar adalah kandungan serat kasar dalam pakan, 

disamping itu, kecernaan BK juga relatif memiliki 

kesamaan dengan kecernaan BO. Kecernaan bahan organik 

erat kaitannya dengan kecernaan bahan kering, karena 

sebagian dari bahan kering terdiri dari bahan organik 

(Tillman et.al, 1998). 

 

 

 


