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RINGKASAN 

 

Kelinci adalah salah satu hewan pseudoruminansia yang 

cukup baik dalam produktivitasnya, pada tahun 2013 

pemerintah mengimpor kelinci unggul Hyla dari China dan 

Hycole dari Perancis untuk dikembangkan di Indonesia 

sebagai bibit unggul. Pengambangan ini dilakukan oleh Balai 

Penelitian Ternak dengan cara menyilangkan kedua bibit 

kelinci unggul tersebut untuk dibudidayakan di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Informasi tentang penampilan reproduksi kelici 

persilangan Hyla dan Hycole sangat sedikit. Sehingga untuk 

mengetahui performa reproduksi dapat diukur dan di evaluasi 

melalui sifat-sifat berikut ini lama kebuntingan jumlah anak 

perkelahiran, jarak kawin kelinci, umur lepas sapih, service 

per conception, dan umur pertama kali kawin.  
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Penelitian ini dilaksanakan bulan 28 Januari 2017 

sampai 28 Februari 2017 di Azhar Farm. Materi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kelinci hasil persilangan 

hycole dan hyla betina dewasa dan betina produktif berumur 

lebih dari 3 bulan (90 hari), telah dikawinkan/pernah 

dikawinkan minimal 1 kali sebanyak 20 ekor. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara purposive sampling atau 

dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan atas 

kriteria tertentu. Pengambilan data primer dan sekunder 

dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara secara 

langsung dengan peternak dan pengambilan data dari 

rekording yang tersedia. Data dianalisis dengan cara mencari 

rata – rata dan standart deviasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penampilan 

reproduksi kelinci persilangan Hyla dan Hycole yaitu rata – 

rata kelinci memiliki umur pertama kali kawin 152,7±16,4 

hari. lama kebuntingan 32,25±0,85 hari, jumlah anak per 

kelahiran dengan rerata 7,75±2,3 ekor, dengan perlakuan jarak 

kawin kelinci 45,83±14,62 hari, umur lepas sapih yang 

diperlakukan sama yaitu 35±0 hari, dan servive per conception 

1,2±0,41 kali. Rerata ini lebih tinggi daripada rerata induknya 

yaitu jenis kelinci Hyla dan kelinci Hycole. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa performa 

reproduksi dari kelinci persilangan Hyla dan Hycole lebih 

unggul daripada kelinci Hyla dan Hycole dalam jumlah anak 

perkelahiran, lama bunting dan umur sapih. Pada variable 

umur pertama kali kawin hasil persilangan ini memiliki nilai 

rerata dibawah performa induknya. Diperlukan penelitian lebih 

lanjut tentang performa kelinci persilangan ini pada dataran 

rendah sehingga nantinya akan didapatkan data yang valid 

sebagai standar performa reproduksi. 
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ABTRACT 

The observation on about the appearance reproductive 

of Hyla and Hycole crossbreed rabbit in Bumiaji district, Batu 

city. The aim of this research was to know to know the 

performance of reproduction can be measured and evaluated 

through the following characteristics long pregnancy number 

of birth child, distance of rabbit, weaning age, service per 

conception, and age of first mating. This research was held in 

Azhar Farm, Batu City which 20 heads of rabbit. Sampling 

was done by purposive sampling or done by taking the subject 

based on certain criteria. Primary and secondary data 

collection is done by direct observation and interview with 

breeder and data retrieval from recording available. The results 

showed that the reproductive appearance of rabbits Hyla and 

Hycole hybrids is the average rabbit has the age of first mating 

152,7 ± 16,4 days. Duration of pregnancy 32,25 ± 0,85 days, 

number of child per birth with mean of 7,75 ± 2,3 rabbits, with 

mailto:alfan.nurkhoiroli@gmail.com
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treatment of rabbit distance 45,83 ± 14,62 day, age of weaning 

treated equal to 35 ± 0 Day, and service per conception 1.2 ± 

0.41 times. This average is higher than the parent mean of 

Hyla rabbit and Hycole rabbit. The results of this research was 

indicate that the reproductive performance of Hyla and Hycole 

crossbreeding rabbits is superior to Hyla and Hycole rabbits. 

 

Keyword: Hyla, Hycole, Rabbit, Crossbreed and Performance 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara 

berkembang dengan jumlah penduduk sebanyak 

237 641 326 jiwa (Anonimous, 2010), perkembangan 

dunia yang semakin maju dan derasnya globalisasi di 

semua aspek kehidupan. Menghadapi derasnya 

globalisasi Indonesia mulai membenahi Sumber Daya 

Manusia dengan perbaikan gizi masayarakat, kesehatan 

dan tingkat pendidikan. Indonesia perlu mengembangkan 

semua sektor kehidupan terutama sektor pertanian. 

Indonesia menetapakan tujuan pembangunan pertanian 

yang terdiri dari tiga hal pokok yaitu pencapaian 

ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan 

peningkatan kesejahteraan petani. 

Aspek ketahanan pangan adalah salah satu faktor 

yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam 

peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan 

kebutuhan pangan dalam negeri. Konsumsi daging kelinci 

di jawa timur adalah 41.438 di tahun 2015, 54.675 di 

tahun 2015 dan 68.141 (Anonimous,2018). Meningkatnya 

permintaan daging yang tinggi tidak disertai dengan 

peningkatan komoditas sapi di dalam  negeri sehingga 

negara hanya akan merugikan peternak dalam negeri 

melakukan impor untuk menutup angka kekurangan 

tersebut. 

Kelinci adalah salah satu hewan pseudoruminansia 

yang cukup baik dalam produktivitasnya, Zakiyah, 

Minarti dan Cholis (2013) menyatakan kelinci dalam satu 
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tahun mampu melahirkan 6 kali dengan jumlah anak per 

kelahiran 2 – 12 ekor, kandungan dalam daging 

terkandung protein 20,8 %, lemak 10,2 %, energi 

metabolis 73 MJ/kg dan rendah kolesterol 0,1 %, 

sehingga dalam pengembangannya, kelinci mempunyai 

prospek cukup baik dalam menanggulangi masalah 

kekurangan daging sebagai sumber protein secara terus 

menerus guna menjamin ketersediaan pangan di tingkat 

masyarakat. 

Menurut Dinas Peternakan Jawa Timur populasi 

kelinci di Jawa Timur dari tahun 2013 sampai sekarang 

mengalami naik turun, pada tahun 2013 berjumlah 

326.776 ekor. Pada tahun 2014 jumlah kelinci naik 

berjumlah 331.476 ekor dan pada tahun 2015 jumlah 

kelinci turun menjadi 265.865 ekor. Target memenuhi 

kebutuhan daging kelinci yang digunakan sebagai sumber 

protein hewani maka di perlukan jenis kelinci yang 

memiliki produksi daging tinggi dengan waktu 

pemanenan yang relatif cepat. Pada ternak kelinci 

terdapat dua ras kelinci yang memiliki produksi daging 

yang tinggi dengan waktu pemanenan relatif cepat. Pada 

tahun 2013 pemerintah mengimpor kelinci unggul Hyla 

dari China dan Hycole dari Perancis untuk dikembangkan 

di Indonesia sebagai bibit unggul. Pengambangan ini 

dilakukan oleh Balai Penelitian Ternak dengan cara 

menyilangkan kedua bibit kelinci unggul tersebut untuk 

dibudidayakan di seluruh wilayah Indonesia.  

Informasi tentang penampilan reproduksi kelici 

persilangan Hyla dan Hycole sangat sedikit. Sehingga 

untuk mengetahui performa reproduksi dapat diukur dan 

di evaluasi melalui sifat-sifat berikut ini lama 
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kebuntingan jumlah anak perkelahiran, jarak kawin 

kelinci, umur lepas sapih, service per conception, dan 

umur pertama kali kawin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana performa reproduksi kelinci persilangan 

Hyla dan Hycole yang di budidayakan di Azhar Farm 

Indonesia yang terletak di Desa Bumiaji Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu.  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

performa reproduksi kelinci hasil persilangan Hyla dan 

Hycole yang meliputi lama kebuntingan, jumlah anak 

perkelahiran, jarak kawin kelinci, umur lepas sapih, 

service per conception, dan umur pertama kali kawin.  

 

1.4 Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai pengetahuan ke peternak tetntang kelinci 

persilangan Hyla dan Hycole berdasarkan performa 

reproduksi. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Tingginya permintaan daging yang terus meningkat 

dari tahun ke tahun dengan seiringnya bertambah jumlah 

penduduk, peningkatan pendapatan serta kesadaran 

msyarakat akan kebutuhan protein hewani menjadi 

permasalahan kita semua dan pemerintah. Reproduksi 

merupakan faktor penting dalam peternakan, karena pada 

reproduksi kita bisa menetukan efisiensi produksi dan 
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produktivitas ternak. Tinggi atau rendahnya efisiensi 

produksi ternak dipengaruhi oleh jumlah anak 

perkelahiran, jarak kawin kelinci, umur lepas sapih, 

service per conception, dan umur pertama kali kawin. 

Dikutip dari  Vostry et al (2011) menyatakan 

bahwa pertambahan bobot badan harian kelinci hyla 

adalah 44,06 g dengan rata-rata konsumsi pakan harian 

sebesar 155 g. Kelinci Hycole merupakan kelinci yang 

dikembangkan sebagai sumber daging yang memiliki, 

ADG mampu mencapai 45 gram serta memiliki 

presentase karkas sebesar 57 – 60 % pada umur potong. 

Kelinci ini kemudian disilangkan dan dikembangkan 

sebagai bibit kelinci pedaging unggul. 

Penelitian ini akan mencoba melihat kemampuan 

performa reproduksi kelinci Hyla dan Hycole yang telah 

disilangkan. Pengukuran ini dilakukan dalam usaha 

pembibitan kelinci persilangan, materi yang diteliti 

meliputi lama kebuntingan jumlah anak perkelahiran, 

jarak kawin kelinci, umur lepas sapih, service per 

conception, dan umur pertama kali kawin. Apabila kelinci 

ini memiliki performa lebih baik dari induknya maka 

duharapkan dapat meningkatkan produksi peternak. 

Langkah yang dapat diambil dalam usaha pembibitan 

kelinci penghasil daging yaitu dengan memperoleh data 

berupa performa reproduksi. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah hasil persilangan kelinci 

Hyla dan Hycole memberikan angka performa reproduksi yang 

lebih baik dari performa reproduksi kelinci Hyla dan kelinci 

Hycole. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bangsa-Bangsa Kelinci 

2.1.1 Hyla 

Kelinci Hyla adalah merupaka kelinci ras pedaging 

yang dikembangkan di Cina dan diimpor pada tahun 2013. 

Hyla merupakan hasil kerja sama antara Cina melalui 

perusahaan Qingdau Kangda Food ltd. dengan Eurolap yang 

berada di Perancis. Tujuannya adalah untuk memperoleh bibit 

kelinci yang memiliki kualitas super dan memiliki sifat atau 

karakteristik unggul. Kelinci jenis Hyla ini memiliki 

produktivitas tinggi dengan jumlah kelahiran anak antara 9-10 

ekor, dengan laju pertumbuhan yang cepat, tahan teradap 

penyakit dengan presentase hidup 96% (Akisola,2012). 

Kelinci Hyla dapat mencapai bobot badan sebesar 2,75 kg 

pada umur 90 hari.  

Vostry et al (2011) menyatakan bahwa pertambahan 

bobot badan harian kelinci hyla adalah 44,06 g dengan rata-

rata konsumsi pakan harian sebesar 155 g  dan memiliki bobot 

potong 2,6 kg pada umur 77 hari. Jenis kelinci Hyla adalah 

kelinci jenis pedaging hibrida terbaik di dunia. Jenis kelinci 

Hyla ini didominasi oleh 3 pola warna yaitu putih, dengan pola 

Himalaya serta abu-abu kuning (sandy). Kelinci jenis Hyla 

merupakan hasil persilangan antara beberpa jenis kelinci 

antara lain kelinci New Zealand White Californian, dan 

raksasa seperti Flemish Giant, Giant Continental dan 

sebagainya. Kelinci Hyla bisa dikatakan unggul untuk jenis 
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kelinci pedaging. Memiliki bentuk tubuh yang panjang dengan 

punggung yang membulat penuh. (Anonimus, 2014). 

 

2.1.2 Hycole 

Hycole  merupakan kelinci yang diimpor dari perancis 

pada tahun 2013. Kelinci ini merupakan kelinci pedaging 

unggul dengan laju pertumbuhan dan tingkat prolifik yang 

tinggi. Kelinci tersebut masih relatif baru dikembangkan di 

Indonesia, pada dasarnya kelinci ini dikembangkan untuk 

breeding. 

Menurut Hycole (2017) bahwa, kelinci Hycole 

merupakan kelinci yang dikembangkan sebagai sumber daging 

yang memiliki bobot potong 2,35 kg – 2,45 kg pada umur 65 

hari dan 2,80 kg – 2,90 kg pada umur 78 hari, ADG mampu 

mencapai 45 gram serta memiliki presentase karkas sebesar 57 

– 60 % pada umur potong. Menurut Azhari Cholis dan 

Brahmantiyo (2016) jumlah anak perkelahiran kelinci jenis 

Hycole 6 -10 ekor. 

 

2.2 Pakan Kelinci 

Kelinci mempunyai sistem pencernaan monogastrik 

dengan perkembangan sekum seperti rumen ruminansia yang 

kurang lebih merupakan 50% dari seuruh kapasitas saluran 

pencernaan kelinci makan kelinci disebut ternak 

pseudoruminansia. Pakan yang diberikan kepada kelinci harus 

sesuai dengan umur ternak. Menurut Cheeke (1986), 

kebutuhan protein kelinci berkisar antara 12-18%, tertinggi 

pada fase menyusui 18% dan terendah pada fase dewasa 12%, 

jumlah lemak pada setiap fase umur sama yaitu 2%. 

Pemberian pakan untuk pembibitan kelinci intensif 

konsentrat diberikan sebanyak 60% dari pakan sisanya hijauan 
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(Sarwono, 2002). Muslih dkk. (2005) Pemberian pakan 

dilakukan 3 kali sehari. Konsentrat diberikan pada pagi hari 

sekitar pkl 10:00 setelah pembersihan kandang dan 1/3 bagian 

hijauan diberikan pada siang hari sekitar pkl 13:00 dan 2/3 

bagian hijauan diberikan pada sore hari sekitar pkl 18:00. 

 

2.3 Kandang Kelinci 

Ukuran kandang kelinci sangat beragam tergantung 

bangsa, sistem manajemen yang digunakan, dan kecendrungan 

pribadi peternak. Perkandangan dalam peternakan kelinci 

perlu mendapatkan perhatian yang cukup. Kandang sangat 

berperan dalam kesehatan dan produktivitas kelinci. Kandang 

yang tepat dan sehat menurut Manshur dan Fakkih (2010), 

kandang yang baik selalu berpijak pada prinsip mudah 

dibersihkan. Jarak antara lantai ke alas kandang minimal 50 

cm. Ukuran  kandang  kelinci  sangat  beragam  tergantung  

bangsa,  sistem manajemen  yang  digunakan,  dan  

kecendrungan  pribadi  peternak. Kelinci bangsa medium dan 

produksi komersil, dapat menggunakan kandang yang 

berukuran 30 inci x 30 inci (76,2 cm x 76,2 cm) jika kelinci 

disapih pada umur  empat minggu. Jika disapih pada umur 

delapan minggu maka ukuran kandang yang digunakan adalah 

30 inci x 36 inci (76,2 cm x 91,44 cm) (Cheeke, Patto & 

Templeton., 1982). Kandang kelinci yang baik adalah dimana 

ternak dapat bergerak bebas, makan dan minum  tanpa  

kesulitan.  

Sistem  perkandangan  adalah  faktor  yang sangat  

penting  karena  berpengaruh  terhadap  sirkulasi  udara  di  

dalam  kandang tersebut  sehingga  akan  mempengaruhi  stres  

panas  pada  kelinci.  Scram  (1998) mengatakan  bahwa  stess  

panas  dapat  menyebabkan  mortalitas  dan  menurunkan 
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kemampuan  reproduksi.  Cheeke, Patton dan Templeton 

(1986)  mengatakan  bahwa  permasalahan  yang sering  

timbul  di  negara  berkembang  adalah  kelinci  sangat  rentan  

terhadap  stres panas. Suhu berkisar 30
O
 C dapat 

mempengaruhi kemampuan produksi. 

 

2.4 Perkawinan Kelinci 

Sistem perkawinan pada ternak kelinci dapat dilakukan 

secara alami maupun dengan inseminasi buatan sex ratio 

antara jantan dan betina adalah 1 : 10, namun perlu diketahui 

berahi pada kelinci bersifat induksi yang berarti bahawa bila 

terjadi rangsangan maka akan terjadi ovulasi, dan ovulasi 

terjadi 10 jam setelah terjadi rangsangan, dan fertilisasai 

terjadi 1 – 2 jam setelah ovulasi, daya fertil ovum 6 jam, lama 

bunting rata-rata 30 hari, siklus estrus12 – 14 hari ditambah 4 

hari masa menolak, umur dikawinkan 5 – 7 bulan atau 

tergantung pada type kelinci (Sinaga, 2009).    

Sex ratio antara jantan dan betina adalah 1 : 10, namun 

perlu diketahui berahi pada kelinci bersifat induksi yang 

berarti bahawa bila terjadi rangsangan maka akan terjadi 

ovulasi, dan ovulasi terjadi 10 jam setelah terjadi rangsangan, 

dan fertilisasai terjadi 1 – 2 jam setelah ovulasi, daya fertil 

ovum 6 jam, lama bunting rata-rata 30 hari, siklus estrus12 – 

14 hari ditambah 4 hari masa menolak, umur dikawinkan 5 – 7 

bulan atau tergantung pada type kelinci (Sinaga, 2009).    

 

2.5 Umur Pertama Kali Kelinci Dikawinkan 

Umur pertama kali kawin merupakan waktu yang tepat 

bagi kelinci untuk dikawinkan. Jantan mencapai dewasa 

kelamin pada umur 6 bulan, sedangkan betina pada umur 4-5 

bulan. Kelinci tipe kecil dewasa kelamin antara 3-4 bulan, tipe 
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sedang 5-6 bulan, dan tipe besar 7-8 bulan. Cepat lambatnya 

dewasa kelamin pada ternak kelinci dipengaruhi oleh faktor 

individu, lokasi peternakan, pakan yang diberikan dan sistem 

perkandangan. 

Kelinci betina mencapai masa pubertas lebih cepat 

daripada kelinci jantan meski hal ini juga dipengaruhi strain. 

Dibandingakan kelinci jantan meskipun spermatozoa motil 

terlihat pada ejakulat pertama umur 4 bulan namu karena 

spermatozoa yang memiliki fertilitas baik terjadi pada umur 7-

8 bulan, sedangkan kelinci betina dapat dikawinkan pada umur 

6 bulan.  

 

2.6 Serice Per Conception 

Siagarini, Isnaini dan Wahjuningsih (2015) menyatakan 

Service Per Conception adalah Jumlah perkawian atau 

inseminasi yang dilakukan hingga ternak bunting, pada kelinci 

nilai Service Per Conception sangat mempengaruhi pada 

performa kelinci jantan dan memperpendek usia produktif 

kelinci. Fauzi, Minarti dan Junus (2013) menyatakan dengan 1 

atau 2 kali perlakuan perkawinan, kelinci dapat dipastikan 

mengalami kebuntingan. Fauzi, Minarti dan Junus (2011) 

menyatakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian 

karena menentukan prestasi keberhasilan produksi yang akan 

dicapai oleh suatu usaha peternakan terutama kelinci. 

Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan S/C yang rendah, 

waktu kebuntingan yang singkat dan banyaknya anak yang 

dilahirkan. 

 

2.7 Lama Kebuntingan 

Lama kebuntingan juga di pengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti bangsa kelinci, jenis umur induk, bobot badan, 
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jumlah anak dan faktor lingkungan. Induk akan mengalami 

masa kebuntingan yang panjang apabila jumlah anak yang 

dihasilkan sedikit dan memiliki bobot lebih dari 100 gram, 

sebaliknya kebuntingan yang pendek akan melahirkan jumlah 

anak yang banyak. Sumadi dkk. (2003), masa kebuntingan 

rata-rata pada kelinci 30 sampai 33 hari, pada beberapa kasus 

kebuntigan yang lama, ukuran anak kelinci menjadi tidak 

seragam dan sering terjadinya kematian setelah anak lahir, dan 

bila masa kebuntingan hanya mencapai 29 hari anak yang 

dilahirkan tidak normal.  

Lama kebuntingan sangat dipengaruhi oleh kecukupan 

pakan. Kondisi induk akan memburuk jika pakan kurang. Jika 

induk tidak mampu mempertahankan kondisi tubuh, maka 

anak tidak mendapatkan cukup nutrisi untuk pertumbuhan. Hal 

yang paling memungkinkan adalah terjadinya kematian 

embrio dalam uterus. Pada akhirnya gejala ini dapat 

memungkinkan anak untuk tinggal lebih lama di dalam tubuh 

induk (Karim, 2000). 

 

2.8 Jumlah Anak Perkelahiran 

Purnama (2000) menyatakan bahwa jumlah anak 

perkelahiran bergantung pada bangsa, pakan yang diberikan, 

umur dan lingkungan induk. Umumnya jumlah anak 

perkelahiran pada kelinci adalah 4 - 10 ekor. Agar dicapai 

pembuahan ovum secara maksimal, perkawinan biasanya 

dilakukan dengan dua kali perkawinan sehingga dihasilkan 

angka kebuntingan (konsepsi) yang tinggi. Semakin banyak 

ovum yang dibuahi, maka jumlah anak yang dilahirkan 

menjadi lebih banyak.  

Widitania, Ondho dan Lestari (2016) menyatakan Induk 

yang di inseminasi pada umur 14,5 minggu menghasilkan 
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persentase kelahiran mati yang lebih tinggi pada induk yang 

lebih berat (bobot badan> 4 kg) dibandingkan dengan induk 

yang kecil (bobot badan <3,5 kg) yaitu masing-masing sebesar 

13,4% dan 4,6%. Hafez (1980) jumlah anak lahir pada setiap 

kelahiran dapat dipengaruhi oleh banyaknya sel telur yang di 

hasilkan oleh ovum. 

 

2.9 Umur Sapih Kelinci  

Umur lepas sapih merupakan kunci penting dalam 

efisiensi budidaya kelinci, umunya lepas sapih dilakukan pada 

umur 35 sampai 45 hari. Jika jarak kawin seteleh beranak 

dilakukan 14 hari, maka dengan penyapihan umur 35 hari akan 

memberikan waktu kering 14 hari, maka dengan penyapihan 

umur 35 harikana memeberikan cukup waktu selama 7 hari 

untuk mempersiapkan induk pada kelahiran selanjutnya. 

Fauzi, Minarti dan Cholis (2015) menyatakan lama sapih pada 

ternak kelinci yaitu minimal 30 hari dan maksimal hingga rata-

rata 52 hari. Purnama (2000) menyatakan bahwa penyapihan 

kelinci yang efisien dapat dilakukan pada umur 35 hari sampai 

45 hari. 

Blakely dan Bade (1994) menyatakan bahwa lama 

penyapihan paling cepat adalah 28 hari dan paling lambat 

adalah 46 hari, untuk pertumbuhan optimal. 

 

2.10 Jarak Kawin Kelinci  

Jarak kawin kelinci adalah waktu yang dibutuhkan oleh 

kelinci untuk melakukan perkawinkan kembali setelah 

beranak. Jarak beranak adalah jangka waktu antara satu 

kelahiran dengan kelahiran berikutnya atau sebelumnya 

(Iskandar dan Faizal, 2011). Purnama (2000) menyebutkan 

bahwa jarak kawin setelah beranak yang ideal adalah 14 hari 
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karena selain efisien juga memberikan performans yang baik 

pada jumlah anak yang dilahirkan. Blakely dan Bade (1994) 

menyatakan bahwa jarak kawin ulang pada kelinci betina 

produtif dengan perlakuan 14 hari dapat terjadi 8 kali 

pertahunnya dengan umur sapih pada 28 hari, sedangkan untuk 

jarak kawin pada umur 21 hari hanya terjadi 7 kali kelahiran 

dengan umur sapih 35 hari. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE KEGIATAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Slamet Gang V 

Nomor 3B RT. 03 RW. II Dusun Banaran Desa Bumiaji 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Azhar Farm Indonesia yang 

memelihara kelinci persilangan hycole dan hyla di kota Batu 

dengan ketinggian berada di ketinggian 700 - 1.700 meter di 

atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-

19
o
C. Penelitian dilaksanakan selama 32 hari mulai bulan 15 

Desember 2017 sampai 28 Februari 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kelinci hasil persilangan hycole dan hyla betina dewasa dan 

betina produktif berumur lebih dari 3 bulan (90 hari), telah 

dikawinkan/pernah dikawinkan minimal 1 kali sebanyak 20 

ekor. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalaha 

metode survei dan wawancara dengan pengumpulan data 

secara primer dan sekunder. Pengambilan data primer dan 

sekunder dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara 

secara langsung dengan peternak dan pengambilan data dari 

rekording yang tersedia. 

Penetuan lokasi dilakukan secara purposive sampling 

yaitu pemilihan subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat 
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tertentu yang sudah diketahui sebelumnya serta mengacu pada 

pengambilan sampel dengan sengaja untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

 

3.4 Persiapan Penelitian 

3.4.1 Pelaksanaan Penelitian 

a. Collecting 

Koleksi data merupakan tahapan dalam dalam 

proses penelitian yang penting, karena hanya dengan 

mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian 

akan berlangsung sampai peneliti mendapat jawaban 

dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan 

(Arikunto,2016). Data yang digunakan dalam penelitian 

ini sesuai dngan tujuan penelitian. Dengan teknik 

sampling yang benar, kita sudah mendapatkan strategi 

dan proseduryang akan kita gunakan dalam mencari 

data di lapagan. 

b. Tabulating 

Data yang telah ddidapatkan selanjutnya 

ditabulasi, tabulasi adalah proses mendapatkan data 

dalam bentuk tabel dengan cara mambuat tabel 

(Sugiyono, 2008). Data di tabulasi sesuai dengan 

kebutuhan analisis. Table dibuat agar mampu meringkas 

semua yang akan dianalisis. 

c. Coding  

Data yang telah ditabulasi selanjutnya di coding 

atau pengkodean, coding adalah usaha 

mengklasifikasikan jawaban responden menurut 

macamnya (Kusumawati, 2004). Data yang telah 

dikoding bertujuan untuk menyederhanakan jawaban 

responden tersebut sehingga dapat diolah. Usaha 
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pengkodean dilakuakan dengan simbol atau angka pada 

jawaban responden, simbol atau angka inilah yang 

disebut kode. 

d. Analysing 

Data yang telah dikoding selanjutnya di analisis, 

analisisi dapat diartikan sebagai cara melaksanakan 

analisis terhadap data (Nugiantoro, 2002). Data yang 

telah dianalisis bertujuan untuk mengolah data tersebut 

menjadi informas, sehingga karakteristik atau sifat-sifat 

datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat 

unruk menjawab masalah–masalah yang berkaitan 

dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, 

atau menrik kesimpulan tentang karakeristik populasi 

(parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari 

sampel.   

Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan adalah 

menentukan metode yang digunakan dalm penlitian ini metode 

survey dengan pengumpulan metode data primer dan 

sekunder. Pengambilan data primer dan sekunder dilakukan 

dengan cara memberikan lembar kuisioner kepada peternak, 

pengamatan dan wawancara dilakukan dengan secara langsung 

ke peternak. Data yang diamati meliputi jumlah anak 

perkelahiran, jarak kawin kelici, umur lepas sapih, service per 

conception dan umur pertama kali kawin. Pengamatan ini 

menggambarkan performa reproduksi kelinci persilangan yang 

ada di Kota Batu. 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diaamati dari ternak kelini persilangan 

hycole dan hyle adalah: 
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 Umur pertama kali kelinci dikawinkan : 

Suatu batasan waktu dimana kelinci betina telah 

mengalami birahi untuk pertama kali dikawinkan  

dengan kelinci jantan. 

 Service per conception  : 

banyaknya perkawinan atau inseminasi buatan 

yang dilakukan hingga ternak menjadi bunting. 

 Lama kebuntingan  : 

Waktu yang di butuhkan oleh kelinci sejak 

dikawinkan higga proses kelahiran. 

 Jumlah anak perkelahiran  : 

jumlah anak per kelahiran dihitung                                           

sesaat setelah induk kelinci selesai                                                                     

melahirkan. 

 Umur sapih kelinci    : 

Waktu yang dibutuhkan kelinci untuk siap lepas 

dari induknya. 

 Jarak kawin kembali kelinci   : Jarak waktu 

yang dibutuhkan oleh kelinci untuk dikawinkan 

kembali setelah melahirkan. 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan diolah, 

setelah semua data dihitung dan di rata-rata dilanjutkan 

dengan analisa deskriptif kemudian dibandingkan dengan hasil 

penelitian dan teori-teori yang sudah ada. 

 

3.7 Batasan Istilah 

Hyla  : Kelinci ras pedaging yang dikembangkan di 

Cina merupakan hasil kerja sama antara Cina 

melalui perusahaan Qingdau Kangda Food ltd. 
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dengan Eurolap yang berada di Perancis. 

Tujuannya adalah untuk memperoleh bibit kelinci 

yang memiliki kualitas super dan memiliki sifat 

atau karakteristik unggul. 

Hycole : Kelinci ras pedaging yang dikembangkan di 

Perancis. Kelinci tersebut masih relatif baru 

dikembangkan di Indonesia, pada dasarnya 

kelinci ini dikembangkan untuk breeding. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Lokasi Peternakan 

Penelitian dilakukan di peternakan kelinci “Azhar 

Farm Indonesia” yang bertempat di Kecamatan Bumiaji Kota 

batu. Kecamatan Bumiaji adalah sebuah kecamatan yang 

terletak disebelah utara Kota Batu, yang berada pada dataran 

tinggi. Wilayah kecamatan Bumiaji memiliki luas 130,19 

km
2
 terdiri dari 9 desa dengan ketinggian diatas 1.500 mdpl. 

Kecamatan Bumiaji memiliki wilayah berbukit-bukit dengan 

kemiringan 25% dan sebagian datar serta memiliki suhu 

minimum 19
o
C dan suhu maksimum 30

o
C dengan rata-rata 

curah hujan 2471 mm/tahun. 

Berdasarkan kondisi suhu diatas menunjukkan bahwa 

kecamatan Bumiaji merupakan daerah yang sesuai dengan 

habitat ternak kelinci, menurut Purnama (2000) menjelaskan 

bahwa di daerah tropis untuk hidup secara normal, baik 

untuk produksi maupun reproduksi karena suhu ideal untuk 

ternak kalinci berkisar antara 18
o
C – 21

o
C. Suhu optimum 

lingkungan untuk hidup kelinci adalah 10
o
C – 25

o
C apabila 

suhu lingkungan kurang dari 10
o
C kelinci akan berusaha 

untuk mengurangi luas bagian tubuh yang dapat 

meghilangkan panas di dalam tubuh dengan cara melipat 

beberapa bagian tubuh, apabila suhu lingkungan melebihi 

25
o
C maka kelinci akan melepaskan panas melalui konveksi 

dan radiasi. 
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4.1.1 Profil Peternak 

Peternak dalam penelitin ini adalah masyarakat yang 

membudidayakan ternak kelinci hasil persilangan Hyla dan 

Hycole. Identitas responden secara rinci: 

Nama  : Mashuri Azhar 

Alamat : Jln. Slamet Gang V No. 3B 

Desa Bumiaji Kec. Bumiaji 

Umur : 23 tahun 

Lama Berternak : 2 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Pendidikan terakhir : S1 Peternakan 

Identitas responden menunjukan bahwa responden 

berada pada usia produktif. Usia sangat menetukan 

kemampuan bekerja fisik hal ini akan memperngaruhi pada 

produktifitas seseorang. Usia produktif berada pada rentan 

usia 18 – 56 tahun, karena pada usia ini kondisi fisik masih 

sangat baik dariapada usia non produktif (>56 tahun) 

sehingga akan lebih mendukung keberhasilan dalam 

pembudidayaan. Hernanto (1989) menyatakan bahwa 

kemampuan bekerja seseorang dipengaruhi oleh umur, 

pendidikan, keterampilan, pengalaman, kesehatan dan faktor 

alam. Pelaksaan usaha sangat dipengaruhi oleh usia produktif 

sehingga peternak dapat mengambil langkah yang efektif dan 

mampu mengkoordinasi dan mengambil langkah yang 

efektif. 

Pendidikan terakhir responden adalah S1 jurusan 

peternakan, tingkat pendidikan yang dimiliki peternak sangat 

mempunyai kecenderungan menetukan dalam penerapan 

teknologi pembudidayaan. Menururt Lestari (2008), faktor 

pendidikan akan memberi semangat tinggi untuk berusaha, 

sedangkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh saat 
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melakukan, merupakan salah satu faktor internal yang 

berpengaruh pada tingkat motivasi seseorang untuk 

berkembang dan juga mendapatkan keuntungan maksimal. 

Tingkat pendidikan sangat memepengaruhi kemampuan 

penerimaan informasi dan bagaimana cara menangani suatu 

masalah. 

 

4.2 Perkandangan Kelinci 

Kandang yang digunakan oleh peternak berjenis 

baterai dengan ukuran panjang 50 cm x lebar 70 cm x tinggi 

50 cm. Dinding baterai terbuat dari kawat galvanis, yang 

berfungsi juga sebagai sekat pada setiap kandang. Setiap 

kandang diisi oleh 1 ekor kelinci. Ukuran  kandang  kelinci  

sangat  beragam  tergantung  bangsa,  sistem manajemen  

yang  digunakan,  dan  kecendrungan  pribadi  peternak. 

Kelinci bangsa medium dan produksi komersil, dapat 

menggunakan kandang yang berukuran 30 inci x 30 inci 

(76,2 cm x 76,2 cm) jika kelinci disapih pada umur  empat 

minggu. Jika disapih pada umur delapan minggu maka 

ukuran kandang yang digunakan adalah 30 inci x 36 inci 

(76,2 cm x 91,44 cm) (Cheeke, Patto & Templeton., 1982). 

Kandang kelinci yang baik adalah dimana ternak dapat 

bergerak bebas, makan dan minum  tanpa  kesulitan.  

Sistem  perkandangan  adalah  faktor  yang sangat  

penting  karena  berpengaruh  terhadap  sirkulasi  udara  di  

dalam  kandang tersebut  sehingga  akan  mempengaruhi  

stres  panas  pada  kelinci.  Scram  (1998) mengatakan  

bahwa  stess  panas  dapat  menyebabkan  mortalitas  dan  

menurunkan kemampuan  reproduksi.  Cheeke, Patton dan 

Templeton (1986)  mengatakan  bahwa  permasalahan  yang 

sering  timbul  di  negara  berkembang  adalah  kelinci  
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sangat  rentan  terhadap  stres panas. Suhu berkisar 30
O
 C 

dapat mempengaruhi kemampuan produksi. Cara untuk 

mengurangi stres panas di daerah dataran rendah yaitu 

menempatkan kandang pada tempat yang teduh dan sirkulasi 

udara yang baik. Peningkatan kemampuan produksi pada 

daerah dengan suhu yang tinggi yaitu dengan melaksanakan 

program kawin silang antara kelinci lokal dengan kelinci 

impor, karena kelinci lokal cenderung kecil dan 

pertumbuhannya lambat. 

 

4.3 Pemberian Pakan Kelinci 

Berdasarkan pada penelitian peternak memberikan 

pakan kelici berupa pellet campuran hijauan dan konsentrat 

dengan kandungan protein 19% sehingga kebutuhan protein 

pada setiap umur terpenuhi. Menurut Cheeke (1986), 

kebutuhan protein kelinci berkisar antara 12-18%, tertinggi 

pada fase menyusui 18% dan terendah pada fase dewasa 

12%. Pakan diberikan 300 gram/hari/ekor dengan pemberian 

minum ad libithum. 

Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari pada pagi 

hari pukul 07.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB. 

Muslih dkk. (2005) menyatakan Pemberian pakan dilakukan 

3 kali sehari. Konsentrat diberikan pada pagi hari sekitar pkl 

10:00 setelah pembersihan kandang dan 1/3 bagian hijauan 

diberikan pada siang hari sekitar pkl 13:00 dan 2/3 bagian 

hijauan diberikan pada sore hari sekitar pkl 18:00. 

 

4.4 Tata Cara Perkawinan Kelinci 

Hasil dari penelitian diperoleh bahwa peternak kelinci 

di “Azhar Farm Indonesia”, kecamatan Bumiaji Kota Batu 

menggunakan kandang bateray individu sehingga dalam 



 

25 

 

proses pengawinan masih memelukan batuan dari peternak. 

Proses perkawinan dimulai pada saat induk betian terlihat 

sedang birahi atau pun siap untuk dikawini. Dari hasil 

penelitian diperoleh bahwa peternak mengatahui tanda-tanda 

birahi berdasarkan dari dari  tingkah laku induk betina 

sehingga ternak betina siapa dikawinkan.  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

di peroleh bahwa perlakuan perkawinan kelinci oleh 

peternak dilakukan dengan memasukkan 1 ekor kelinci 

betina ke kandang 1 ekor pejantan, 1 pejantan dikawinkan 

dengan 4 betina dalam satu minggu dikarenakan untuk 

efisiensi pejantan. Perkawinan kelinci dilakukan pada sore 

hari sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah dicampur pejantan 

akan melakukan perkawinan dengan cara berkopulasi 

terhadap betina jika telah terjadi perkawinan makan akan 

diulang sebanyak 3 kali perkawinan agar presentase 

kebuntingan dan jumlah ovum yang dibuahi menjadi tinggi 

dan produktivitas tinggi. Menurut Brahamantyo (2009) 

Induk – induk dikwinkan setelah berumur 5 - 6 bulan dan 

pejantan berumur 8 bulan. Betina dikawinkan apabila 

memperlihatkan tanda - tanda birahi, yaitu dengan 

melakukan pemeriksaan bagian vulva, betina siap 

dikawinkan apabila vulva berwarna kemerahan. Palpasi 

terhadap induk dilakukan pada hari ke 12 setelah kawin 

untuk menetukan bunting atau tidak. Betina segera 

dikawinkan apabila tidak bunting. Perkawinan dilakukan lagi 

pada umur kelahiran dua minggu setelah betina beranak.  

Waktu mengawinkan induk kelinci yang tepat 

terutama yang dipelihara pada daerah dataran rendah adalah 

pagi hari atau sore hari pada saat suhu lingkungan tidak 

terlalu panas. Sedangkan pada daerah dataran tinggi, waktu 
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untuk mengawinkan kelinci tidak menjadi masalah karena 

suhu lingkungan yang sudah dalam keadaan sejuk sehingga 

peternak tinggal menyesuaikan waktu perkawinan. 

Kegagalan dalam kebuntingan banyak terjadi pada 

perkawinan kelinci yang dilakukan dengan suhu lingkungn 

yang terlalu panas. Cekaman lingkungan yang panas pada 

pejantan dapat menghambat fertilisasi sedangkan betina pada 

betina beresiko terjadinya abortus. Selain itu ada 

kecenderungan induk kelinci menghasilkan jumlah anak 

perkelahiran yang rendah, sehingga tidak menguntungkan 

dalam budidaya. Waktu yang tepat untuk kelinci kawin 

adalah saat betina sedang birahi. Kelinci sebelum 

dikawinkan sebaiknya dilakukan pemeriksaaan pada induk. 

Jika dipaksakan untuk mengawinkan induk yang tidak birahi, 

sangat beresiko untuk tidak terjadinya kebuntingan sehingga 

dapat merugikan peternak. 

Data hasil pengamatan tentang performa reproduksi 

kelinci persilangan hyla dan hycole dapat dilihat di Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rerata Reproduksi Ternak kelinci 

Variabel  Angka rerata±Sd 

1. Umur pertama kali kelinci 

dikawinkan (Hari) 

 152,7±16,4 

2. Service per conception  1,2±0,41 

3. Lama kebuntingan (Hari)  32,25±0,85 

4. Jumlah anak perkelahiran 

(Hari) 

 7,75±2,3 

5. Umur sapih kelinci (Hari)  35±0 

6. Jarak kawin kelinci (Hari)  45,83±14,62 

Sumber: Data yang telah diolah (2018) 
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4.3.1 Umur Pertama Kali Kelinci Dikawinkan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan 

hasil bahwa umur pertama kali kelinci persilangan Hyla dan 

Hycole adalah 152,7 hari. Menurut Szendro, Szendro, and 

Dalle (2012) kelinci jenis Hyla pertama kali dikawinkan 

pada umur 19,5 minggu (136,5 hari) lebih awal dua minggu 

daripada persilangannya, sedangkan kelinci jenis Hycole 

dikawinkan pada umur 18,5 minggu (129,5 hari) lebih cepat 

3 minggu daripada persilangannya. Fase ini peternak 

memenejemen proses perkawinan harus dilakukan dengan 

baik dan harus diperhatikan, karena apabila kelinci terlalu 

muda untuk dikawinkan kemungkinan akan menimbulkan 

penuruan masa produksi karena ternak belum mengalami 

kematangan kelamin.  

Penetuan umur pertama kali kawin pada ternak kelinci 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu jenis kelinci, bangsa 

kelinci, pakan yang diberikan, tipe kandang dan hormonal 

individu tiap tubuh kelinci. Umur yang tepat dalam 

perkawian kelinci adalah dimana keadaan organ – organ 

reproduksi telah berfungsi dengan baik sehingga mampu 

untuk berkembangbiak. Kelinci mencapai dewasa kelamin 

dengan waktu yang berbeda – beda hal ini disebabkan oleh 

faktor bangsa kelinci tersebut, jenis kelinci kecil lebih cepat 

mencapai dewasa kelamin daripada jenis kelinci yang lebih 

besar. Jenis kelinci kecil mecapai dewasa kelamin pada umur 

4 bulan, jenis menengah mencapai umur 6 sampai 7 bulan 

dan jenis besar mencapai dewasa kelamin umur 9 sampai 12 
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bulan. Dewasa kelamin lebih dahulu terjadi sebelum dewasa 

tubuh terjadi, oleh sebab itu ternak betina tidak dikawinkan 

pada munculnya tanda – tanda pubertas yang pertama karena 

mencegah hewan betina bunting, sedang kondisi badan 

masih dalam proses pertumbuhan, sehingga tidak 

menguntungkan bagi pertumbuhan dirinya yang 

pertumbuhan anak kandungnya (Limbong, 2008). 

 

4.3.2 Service Per Conception  

Menurut Penelitain yang dilakukan didapatkan hasil 

bahwa service per conception kelinci persilangan Hyla dan 

Hycole adalah 1,2, menurut Heba et al. (2016) kelinci jenis 

Hyla memiliki rata – rata service per conception 1,42, dan 

menurut Bramantyo (2015) service per conception kelinci 

Hycole adalah 1,4. Fauzi, Minarti dan Junus (2013) 

menyatakan dengan 1 atau 2 kali perlakuan perkawinan, 

kelinci dapat dipastikan mengalami kebuntingan. Saputra, 

Minarti, dan Junus (2011) menyatakan salah satu faktor yang 

perlu mendapat perhatian karena menentukan prestasi 

keberhasilan produksi yang akan dicapai oleh suatu usaha 

peternakan terutama kelinci. Keberhasilan tersebut 

ditunjukkan dengan service per conception yang rendah, 

waktu kebuntingan yang singkat dan banyaknya anak yang 

dilahirkan.  

Faktor – faktor yang mempengaruhi Service per 

conception diantaraya faktor internal yaitu tingkat 

kematangaan organ reproduksi dan faktor eksternal yang 

meliputi suhu lingkungan, pakan dan pakan yang diberikan. 

Menurut Saputra, Minarti, dan Junus (2011) penggunaaan 

pakan yang baik dapat meningkatan service per conception 

pada kelinci sebelim dilakukan perkawinan.  
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4.3.3 Lama Kebuntingan 

Menurut penelitian yang dilakukan didapatkan hasil 

bahwa lama kebuntinga kelinci persilangan hyla dan hycole 

adalah 32,25 hari, namun menurut Bramantyo (2015) lama 

kebuntingan pada kelinci persilangan hyla dan hycole adalah 

selama 31 hari. Fik, Jana and Henrieta (2009) menyatakan 

bahwa kelinci hycole memiliki masa kebuntingan selama 35 

hari dengan suhu kandang berkisar antara 18
O 

- 22
O
C, 

sedangkan menurut Frederic and Armand (2011) kelinci hyla 

memiliki masa bunting selama 31 hari. Hasil ini masih 

dibawah kelinci New Zealand White dengan lama bunting 

berkisar 30,56 hari, dan lebih unggul dari kelinci Rex dengan 

masa bunting berkisar 31,05 hari (Ubaid, 2016). Menurut 

Purnama (2000) menyatakan bahwa pada umumnya 

kebuntingan pada kelinci adalah berkisar antara 28-35 hari.  

Lama kebuntingan juga di pengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti bangsa kelinci, jenis umur induk, bobot badan, 

jumlah anak dan faktor lingkungan. Induk akan mengalami 

masa kebuntingan yang panjang apabila jumlah anak yang 

dihasilkan sedikit dan memiliki bobot lebih dari 100g, 

sebaliknya kebuntingan yang pendek akan melahirkan 

jumlah anak yang banyak. Sumadi dkk. (2003), masa 

kebuntingan rata-rata pada kelinci 30 sampai 33 hari, pada 

beberapa kasus kebuntigan yang lama, ukuran anak kelinci 

menjadi tidak seragam dan sering terjadinya kematian 

setelah anak lahir, dan bila masa kebuntingan hanya 

mencapai 29 hari anak yang dilahirkan tidak normal.  

Lama kebuntingan sangat dipengaruhi oleh kecukupan 

pakan. Kondisi induk akan memburuk jika pakan kurang. 

Jika induk tidak mampu mempertahankan kondisi tubuh, 
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maka anak tidak mendapatkan cukup nutrisi untuk 

pertumbuhan. Hal yang paling memungkinkan adalah 

terjadinya kematian embrio dalam uterus. Pada akhirnya 

gejala ini dapat memungkinkan anak untuk tinggal lebih 

lama di dalam tubuh induk (Karim, 2000). 

Peternak menggunakan teknik palpasi untuk mengtahui 

kebuntingan kelinci dengan cara meraba bagian bawah perut 

kelinci, menurut Ubaid (2016) palpasi percutan vetro caudal 

yaitu perabaan bagian perut bawah untuk mengetahui 

kebuntingan pada kelinci. 

 

4.3.4 Jumlah Anak Perkelahiran 

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa kelinci 

persilangan Hyla dan Hycole memiliki jumlah maka 

perkelahiran berkisar 7,75 ekor. Frederic and Armand (2011) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa kelinci Hyla 

memiliki jumlah anak perkelahiran 7,29, sementara kelinci 

hycole menurut Lebas (2008) memiliki jumlah anak 

perkelahiran sebesar 6,98. Dibandingkan dengan kelinci 

lokal Ubaid (2016) kelinci jenis pedanging jenis New 

Zealand White memiliki jumlah anak perkelahiran berkisar 

6,77 ekor dan untuk kelinci jenis Rex  memiliki jumlah anaka 

per kaliharan berkisar 6,23 ekor. Hasil penelitian tersebut 

diketahui bahwa kelinci persilangan Hyla dan Hycole 

memiliki angka rerata lebih unggul daripada kelinci lokal.  

Purnama (2000) menyatakan bahwa kelinci normal 

memiliki jumlah anak perkelahiran berkisar pada 4 sampai 

10 ekor. Jumlah anak perkelahiran pada kelinci berbeda – 

beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu bangsa, 

jenis ternak, pakan yang diberikan, umur, manajemen 

perkawinan dan juga jumlah sel telur yang dilepaskan oleh 
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masing-masing ovarium merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi jumlah anak perkelahiran.  Peternak kelinci 

persilangan Hyla dan Hycole di Kecamatan Bumiaji 

memiliki rata jumlah anak per kelahiran yang lebih tinggi 

dari kelinci jenis New Zealand White dan Rex. Keadaan 

ligkungan Kecamatan Bumiaji yang berada pada dataran 

tinggi dan memiliki suhu suhu minimum 19
o
C dan suhu 

maksimum 30
o
C sangat ideal untuk perkembangan kelinci. 

Suhu lingkungan untuk perkembangan kelinci yang lebih 

luas adalah 10
o
C sampai 25

o
C. kelinci akan sulit berkembang 

pada suhu lingkungan kurang dari 10
o
C karena pada suhu ini 

kelinci berusaha mengurangi luas bagian tubuh yang dapat 

melepas panas dan menurunkan temperatur suhu tubuh. Suhu 

lingkungan yang lebih dari 25
o
C ternak kalinci akan melepas 

panas melalui radiasi dan konveksi sehingga temperatur 

telinga meningkat, pada cekaman panas proses perkawinan 

kelinci akan tergaggu halini berakibat pada sedikitnya ovum 

yang dibuahi. 

Jumlah anak perkelahiran yang menurun dapat 

menyebabkan presentase inbreeding naik, Purnama (2000) 

mengatakan bahwa menurunya angka jumlah anak 

perkelahiran berakibat pada naiknya presentase inbreeding. 

Sedangkan menurut Suradi (2005) jumlah anak perkelahiran 

meningkat dengan meningkatnya bobot induk. Temperatur 

lingkungan berpengaruh pada kebuntingan dan jumlah anak 

perkelahiran, dalam perkawinan dengan keadaan temperatur 

lingkungan tinggi kebuntingan dan jumlah anak perkelahiran 

memiliki presentase paling sedikit. Survei di Indonesia 

menunjukkan bahwa di pulau jawa jumlah perkelahiran 

sebagian besar  adalah 4 – 9 ekor (Sudaryanto, 2007). Suradi 

(2005) melaporkan jumlah anak perkelahiran pada kelinci 
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lokal adalah 5 ekor (4 – 6 ekor). Prihatman (2000) 

menyatakan Sex Ratio adalah perbandingan dari presentase 

kelamin jantan dan betina pada suatu kelahiran. 

Perbandingan kelahiran secara teori rasio lahir antara jantan 

dan betina adalah 50% : 50%. 

Kelinci betina lebih banyak dilahirkan daripada kelinci 

jantan (Limbong, 2008), menurut Purnama (2000) jantan 

lebih sedikit dilahirkan dari pada betina hal ini terjadi akibat 

kematian embrio jantan sebelum dilahirkan lebih tinggi, 

sehingga persentase jantan lebih tinggi pada waktu bunting 

dibandngkan seat lahir. Embrio jantan yang mati akan 

diserap kembali atau dapat juga abortus. Sex ratio pada 

peternakan kelinci di pulau jawa memiliki kesamaan 50% : 

50% dengan kisaran 30% : 70%. Pada pemeliharaan 

tradisional yang cenderung mencampurkan jantan dan betina 

dalam satu lingkungaan kandang. 

 

4.3.5 Umur Sapih Kelinci 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan 

hasil bahwa umur sapih kelinci persilangan Hyla dan Hycole 

yang di kembangkan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

adalah 35±0 hari, hal ini didasari oleh faktor usia ternak dan 

kondisi fisik anak untuk melakukan penyapihan. Peternak 

tidak melakukan perlakuan khusus menjelang penyapihan, 

hanya saja bila anak sudah mencapai usia 35 hari akan 

dipisahkaan dari induknya dan masih dalam keadaaan 

bergerombol. Menurut Zita et al. (2012) umur lepas sapih 

pada kelinci Hyla antara umur 32-35 hari pada bobot badan 

kelinci berkisar 900g. Menurut Chodova et al. (2014) 

umunya kelinci Hycole dilepas sapih pada umur 42 hari 

dengan bobot badan 1300 g.  
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Purnama (2000) menyatakan bahwa menyapih 

dilakukan pada umur anak kelinci 34 – 40 hari, umur sapih 

kelinci juga tergantung dari jenis kelinci. Air susu 

merupakan sumber nutrisi utama untuk anak kelinci sebelum 

berumur tingga minggu dan memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan fisik anak kelinci. Penyapihan lebih dini dapat 

mengakibatan menurunnya imun dan pertumbuhan anak 

kelinci tidak optimal karena kurangnya asupan susu dari 

induknya. Survei menunjukkan penyapihan dilakukan rata – 

rata umur 35 hari hal ini sesuai dengan Purnama (2000) 

penyapihan kelinci yang efisien dapat dilakukan pada umur 

35 – 45 hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi lama 

penyapihan yaitu kulaitas pakan yang diberikan, jumlah 

anaka yang dilahirkan, kualitas susu, jumlaha anaka yang 

dilahirkan, jenis kelinci, berat anak dan sistem hormonal 

induk betina. 

Lama waku penyapihan dan pemberian pakan yang 

baik juga menentukan bobot sapih anak. Waktu penyapihan 

anak kelinci adalah 5 minggu yaitu sekitar 35 hari. Hal 

tersebut dilakukan karena induk kelinci menghasilkan air 

susu secara optimum hanya sampai 32-35 hari. Selain itu 

anak kelinci disapih pada umur 35 hari karena anak kelinci 

sudah bisa mengkonsumsi hijauan dan pellet pada umur 5 

minggu, sehingga anak kelinci sudah bisa dipisahkan dari 

induknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Manshur (2009) 

yaitu masa menyusui anak kelinci selama 35 hari. 

Rismunandar (1990) dalam Sembiring (2008) 

menyatakan semakin lama disapih makin baik, tapi jumlah 

anak yang lahir dalam pertahun akan berkurang. Dimana 

cepat lambatnya waktu sapih dan kondisi induk sangat 

berpengaruh terhadap bobot sapihnya. Lama waktu 
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pemeliharaan dan pakan yang bagus akan mempengaruhi 

bobot sapih. Lama penyapihan juga akan mempengaruhi 

berat sapihnya. 

 

 

 

4.3.6 Jarak Kawin Kelinci Setelah Melahirkan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil 

bahwa jarak kawin kelinci persilangan Hyla dan Hycole yang 

di kembangkan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu adalah 

45,83 hari dari hari terakhir dikawinkan dan 14,83 hari 

setelah beranak. Menurut Bienik et al. (2001) jenis Hyla 

jarak 14 hari setelah partus kelinci sudah siap secara fisik 

untuk di kawinkan kembali, sementara menurut Sendro et al. 

(2001) kelinci Hycole dapat dikawinkan kembali setelah 

jarak beranak lebih dari 15 hari untuk menghindari 

menurunnya performa produksi. Menurut Purnama (2000) 

yang menjelaskan bahwa jarak kawin setelah beranak yang 

ideal adalah 14 hari dikarenakan selain efisien juga 

memberikan performa yang baik pada jumlah anak yang 

dilahirkan.  

Tingginya nilai jarak kawin yang diperoleh dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal yaitu kondisi lingkungan, 

pakan dan sistem hormonal dalam tubuh ternak. Jarak kawin 

juga dapat berprngaruh terhadap keberhasilan kebuntingan 

berikutnya. Jika kelinci betina terlalu lama dikawinkan 

makan akan menimbulkan kebuntingan semu pada induk 

sementara bila kelinci betina terlalu sering dikawinkan maka 

akan dapat merusak organ reproduksi ternak yang berakibat 

pada menurunnya produktivitas pada kelinci (Sumadia dan 

Denny 2002). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini diteliti dari kelinci persilangan 

Hyla dan Hycole dibandingkan dengan performa induknya 

adalah: 

1. Rata-rata umur pertama kali kawin kelinci persilangan 

lebih lama yaitu 152,7 hari, sementara kelinci Hyla 

136,6 hari dan Hycole 129,5 hari.  

2. Lama kebuntingan kelinci persilangan 32,25 hari lebih 

lama dari kelinci Hyla 31 hari dan lebih cepat dari 

kelinci Hycole 35 hari.  

3. Jumlah anak per kelahiran dengan rerata 7,75 ekor 

hasil ini lebih baik dari kelinci Hyla 7,29 dan kelinci 

Hycole 6,98.  

4. Perlakuan jarak kawin kelinci 45,83 hari hasil ini lebih 

baik daripada kelinci Hyla 14,83 hari dan  kelinci 

Hycole 15 hari. 

5. umur lepas sapih yang diperlakukan sama yaitu 35 

hari, nilai ini sama dengan kelinci Hyla 35 hari dan 

berbeda jauh dengan kelinci Hycole 42 hari. 

6. servive per conception 1,2 kali, hasil ini sama dengan 

kelinci Hyla 1,2 kali dan berbeda dari kelinci Hycole 

1,4 kali. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat 

memberikan saran bahwa kelinci persilangan Hyla dan Hycole 
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dapat dipelihara sebagai alternatif kelinci pedaging karena 

memiliki performa reproduksi yang cukup baik. 
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