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ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to determine and 

evaluate the effect of using lempuyang flour in a complete feed 

on feed consumption and the percentage of abdominal fat New 

Zealand White (NZW) post weaning. The results of this 

research are expected to provide information about the benefits 

of using lempuyang flour in complete feed in rabbit farming. 

The research material were 32 rabbits NZW post weaning, 

feed, cages and equipment. The research method was field 

experimental using a Completely Randomized Design (CRD) 

with in 4 treatments and 4 replications. The treatments in this 

research were the addition of 0% (P0); 0.30% (P1); 0.35% (P2) 

and 0.40% (P3) of lempuyang flour. The variables observed 

were consumption of dry matter, crude fat, crude fiber, and 

percentage of abdominal fat. The data obtained were analyzed 

using variance (ANOVA) and if there were significant effects 

then tested by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The 

results showed that the addition of lempuyang flour did not 

have a significant effect on the consumption of dry matter and 

crude fiber, and gave a very significant effect (P<0.01) on 

crude fat consumption and gave a significant effect (P<0.05) 

on precentage of abdominal fat. The averages value of crude 
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fat consumption P0, P1, P2, P3 were 7.40, 6.80, 5.91, 5.92 

g/head/day. The averages percentage of abdominal fat was 

0.79%, 0.80%, 0.75%, 0.69%. Based on the results of the 

research it can be concluded that the best addition of 

lempuyang flour 0.40% (P3) which shows the lowest 

consumption of crude fat and  lowest  percentage of abdominal 

fat.  

Keywords: New Zealand White, Lempuyang Flour, 

Consumption, and Abdominal Fat.   
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RINGKASAN 

Ternak kelinci merupakan komoditas peternakan yang 

dapat menghasilkan daging berkualitas dengan kandungan 

protein yang tinggi. Daging kelinci memiliki kualitas lebih 

baik daripada daging sapi, domba, dan kambing. Kandungan 

protein daging kelinci 21%, sapi 20%, kambing 18%, babi 

17%, dan ayam 19,5%. Struktur serat dagingnya lebih halus 

dengan warna dan bentuk menyerupai daging ayam. 

 Pakan merupakan salah satu faktor penting bagi 

kelangsungan kehidupan ternak, dan biaya pakan merupakan 

komponen terbesar yang dikeluarkan oleh usaha peternakan. 

Agar produktivitas kelinci meningkat diperlukan pakan 

berkualitas dan mempunyai kandungan nutrisi yang cukup 

sehingga pertumbuhan kelinci dapat maksimal. Kandungan 

minyak atsiri dan kurkumin pada lempuyang (Zingiber 

aromaticum. Val) diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas ternak kelinci. 

 Penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu  14 

Januari 2019-16 Februari 2019. Lokasi penelitian di 

peternakan Azhar Farm, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu milik 

bapak Mashuri Azhar. Analisis kandungan nutrien pakan 

perlakuan dilakukan di laboratorium nutrisi dan makanan 

ternak fakultas peternakan universitas brawijaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian adalah untuk 

mengetahui dan mengevaluasi dari pengaruh penggunaan 

tepung lempuyang dalam pakan lengkap terhadap konsumsi 

nutrien dan persentase lemak abdominal kelinci peranakan 

New Zealand White (NZW) periode lepas sapih. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan  informasi mengenai 

manfaat penggunaan tepung lempuyang dalam pakan lengkap 

pada usaha peternakan kelinci. 

 Materi yang digunakan adalah 32 ekor ternak kelinci 

peranakan NZW lepas sapih, kandang beserta peralatannya, 

dan pakan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

terdiri atas 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan pada 

penelitian ini adalah penambahan tepung lempuyang sebanyak 

0% (P0); 0,30% (P1); 0,35% (P2) dan 0,40% (P3). Variabel 

yang diamati adalah konsumsi bahan kering, lemak kasar, serat 

kasar, dan persentase lemak abdominal. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan ragam (ANOVA) dan apabila terdapat 

perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan 

tepung lempuyang tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap konsumsi bahan kering dan serat kasar, dan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

konsumsi lemak kasar serta memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap persentase lemak abdominal. Nilai rataan 

konsumsi lemak kasar berturut-turut dari P0,P1,P2,P3 yaitu 

7,40, 6,80, 5,91, 5,92 g/ekor/hari. Nilai rataan persentase 

lemak abdominal yaitu 0,79%, 0,80%, 0,75%, 0,69%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penambahan tepung lempuyang terbaik yaitu sebesar 0,40% 

(P3) yang menunjukan konsumsi lemak kasar dan persentase 

lemak abdominal paling rendah. Penambahan tepung 

lempuyang sebanyak 0,40% mampu memenuhi kebutuhan 

konsumsi ternak dan menurunkan persentase lemak abdominal. 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pengaruh penambahan 

tepung lempuyang sebesar 0,40% pada pakan lengkap kelinci 
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peranakan NZW terhadap pertambahan bobot badan, konversi 

pakan dan kecernaan nutrien. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Usaha peternakan merupakan prospek usaha yang cukup 

menjanjikan di sektor perekonomian. Sektor peternakan sangat 

baik di kembangkan karena tingginya permintaan konsumen 

terhadap kebutuhan protein salah satunya adalah daging. Usaha 

peternakan yang di gunakan sebagai sumber penghasil daging 

selain unggas dan sapi adalah kelinci. Kelinci merupakan salah 

satu ternak alternatif yang berpotensi sangat baik untuk di 

kembangkan sebagai penghasil daging sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan protein hewani dan kelinci juga 

merupakan salah satu ternak alternatif penghasil daging 

sehagai sumber protein karena kelinci mempunyai laju 

pertumbuhan dan perkembangbiakan yang relatif cepat. 

Kelinci mampu memproduksi daging yang berkadar lemak 

sangat rendah. 

Kelinci (Oryctolagus cuniculus) merupakan salah satu 

ternak pseudoruminansia yang cukup baik dalam 

produktivitasnya. Umumnya ternak kelinci dalam satu tahun 

mampu melahirkan lima kali (dapat mencapai 10-11 kali) 

dengan jumlah anak per kelahiran (litter size) 5–6 ekor, 

memiliki berat hidup mencapai 2,0 – 2,2 kg pada umur empat 

bulan (untuk kelinci pedaging) atau 2,5–3,0 kg pada umur 

enam bulan (untuk kelinci penghasil kulit-bulu) dan 4–6 kg 

untuk jenis kelinci besar (Murtisari, 2010). Selain itu 

keunggulan lain dari kelinci adalah dalam daging kelinci 

terkandung protein 20,8%, lemak 10,2%, energi metabolis 73 

MJ/kg dan rendah kolesterol 0,1% (Lebas, Coudert, Rouvier, 

Rachambeau,.1986). 

Berdasarkan data diketahui bahwa populasi kelinci pada 

tahun 2009 sebesar 834.608 ekor mengalami perkembangan 
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pada tahun 2010 sebesar 898.075 ekor artinya terjadi 

peningkatan 7,6% dari tahun sebelumnya (Anonimous, 2011). 

Namun berdasarkan data statistik 2010, dari produksi daging 

nasional sebesar 2,18 juta ton, daging kelinci hanya 

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

2011). Hal ini disebabkan karena rendahnya produktivitas 

kelinci disebabkan karena tatalaksana pemberian pakan yang 

belum memadai. Pakan yang diberikan pada kelinci umumnya 

hanya berupa hijauan dan jarang ditambahkan dengan 

konsentrat atau bahan pakan lain. Hijauan merupakan jenis 

pakan yang memiliki serat kasar tinggi, sedangkan konsentrat 

memiliki kandungan energi metabolis, protein kasar dan lemak 

kasar yang tinggi pula, sehingga ketika kedua jenis pakan 

diberikan pada kelinci mampu mencukupi kebutuhan 

nutrisinya. Solusi untuk peberian pakan kelinci salah satunya 

adalah dengan pemberian pakan lengkap. 

Tanaman rimpang merupakan jenis tanaman yang berasal 

dari famili Zingiberaceae yang dimana umbi batangnya berada 

dibawah tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru 

dari ruas ruasnya. Tanaman rimpang yang sudah banyak 

diketahui antara lain seperti kunyit, jahe, lengkuas, kencur, 

temulawak dan lempuyang. Selain karena harganya yang 

terjangkau, tanaman rimpang dipilih karena tanaman ini sangat 

mudah dijumpai di kawasan indonesia, hal ini dikarenakan 

indonesia beriklim tropis yang sangat cocok untuk 

pertumbuhan tanaman dari famili Zingiberaceae. 

Peningkatan produktifitas ternak juga di dukung dengan 

meningkatnya protein hewani dapat mendorong 

berkembangnya peternakan kelinci. Peningkatan hasil produk 

dapat di lihat dari peningkatan nafsu makan ternak. 

Penambahan tepung lempuyang pada pakan lengkap kelinci 

diharapkan dapat meningkatkan nafsu makan, karena 

lempuyang mengandung senyawa Zenlmben, Koriofler, 
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Kanfersionil, Humuler dan Limonen yang pada manusia 

banyak digunakan untuk meningkatkan nafsu makan, 

penghangat badan, obat pusing, obat disentri, dan membantu 

mengeluarkan gas (karminatif) pada perut kembung (Mursito, 

2001). Pakan akan lebih efisien apabila pertumbuhan 

mikroorganisme patogen dapat ditekan, senyawa aktif dalam 

lempuyang mampu menekan pertumbuhan mikroorganisme 

patogen sehingga kelinci relatif lebih sehat dan tumbuh lebih 

cepat. Penggunaan tepung lempuyang diberikan secara 

signifikan sehingga dapat memacu  pertumbuhan pada ternak 

kelinci. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Konsumsi yang rendah disebabkan oleh nafsu makan yang 

rendah. 

2. Lemak abdominal yang tinggi disebakan oleh sekresi cairan 

empedu yang lambat. 

3. Oleh karena itu perlu penambahan tepung lempuyang untuk 

meningkatakan konsumsi dan melancarkan sekresi cairan 

empedu. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung 

lempuyang dalam pakan lengkap terhadap konsumsi bahan 

kering, lemak kasar, serat kasar, dan persentase lemak 

abdominal kelinci peranakan NZW periode lepas sapih. 

2. Untuk menentukan perlakuan yang optimal terhadap 

penggunaan tepung lempuyang dalam pakan lengkap 

kelinci. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk memanfaatkan tepung lempuyang sebagai bahan 

tambahan pada pakan lengkap kelinci. 

2. Untuk optimasi penggunaan tepung lempuyang dalam 

pakan lengkap pada usaha peternakan kelinci. 

1.5. Kerangka Pikir 

Lempuyang mengandung minyak atsiri, saponin, 

flavonoid, dan tannin yang berkhasiat sebagai obat masuk 

angin, pilek, radang usus, dan obat penambah nafsu makan, 

anti kanker dan anti tumor (Abdul, 2009). Minyak atsiri dan 

kurkumin mempunyai khasiat merangsang sel hati untuk 

meningkatkan produksi empedu dan memperlancar sekresi 

empedu sehingga cairan empedu meningkat. Hal ini akan 

mengurangi partikel-partikel padat yang terdapat dalam 

kantung empedu. Empedu berfungsi melarutkan lemak. 

Dengan lancarnya sekresi empedu dapat menurunkan kadar 

kolesterol dan pencernaan serta penyerapan lemak berjalan 

lancar (Rifat, 2008). Dengan penambahan tepung lempuyang 

sesuai dengan masing masing perlakuan sebanyak 0%, 0,30%, 

0,35%, dan 0,40%  yang ditambahkan pada pakan lengkap 

diharapkan dapat mengetahui peresentase penambahan terbaik 

tepung lempuyang terhadap konsumsi dan persentase lemak 

abdominal juga diharapkan akan berkurang. Kerangka pikir 

penelitian terkait dapat dilihat dalam Gambar 1. 
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Gambar 1 : Kerangka pikir penelitian 

 

1. Konsumsi BK 

2. Konsumsi LK 

3. Konsumsi SK 

4. Persentase lemak 

abdominal 

Kelinci NZW jantan 

Tepung lempuyang 

Lempuyang (Zingiber 

aromaticum. Val) dapat 

meningkatan efisiensi pakan pada 

ternak karena mengandung 

minyak atsiri yang berguna 

sebagai penambah nafsu makan, 

limonen sebagai anti kejang 

(Hariyanto, 1983). Minyak atsiri 

dan kurkumin mampu 

memperlancar sekresi empedu 

yang berfungsi melarutkan lemak 

sehingga penyerapan lemak 

berjalan lancar (Rifat, 2008).  

Pakan lengkap 

P0: Pakan kontrol 

P1: Pakan kontrol +0,30% 

tepung lempuyang 

P2: Pakan kontrol +0,35% 

tepung lempuyang 

P3: Pakan kontrol +0,40% 

tepung lempuyang 

Tepung lempuyang sebanyak 

0,20% belum dapat meningkan 

bobot potong, bobot karkas, 

persentase karkas, bobot non 

karkas, persentase non karkas, 

bobot daging (Atmoko, 2008). 
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1.6. Hipotesis 

Penggunaan tepung lempuyang (Zingiber aromaticum. 

Val) dalam ransum pakan lengkap diduga dapat mempengaruhi 

konsumsi bahan kering, lemak kasar, serat kasar dan 

menurunkan persentase lemak abdominal kelinci jantan 

peranakan New Zealand White. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kelinci New Zealand White (NZW)  

Kelinci memiliki potensi cukup baik untuk dikembangkan 

sebagai penghasil daging, kulit atau bulu, hewan percobaan, 

dan hewan untuk dipelihara (Church, 1991). Kelinci termasuk 

hewan herbivor non-ruminan yang memiliki sistem pencernaan 

monogastrik dengan perkembangan sekum seperti rumen 

ruminansia, sehingga kelinci disebut pseudo-ruminansia 

(Cheeke dan Patton, 1982). Klasifikasi kelinci menurut (Lebas 

et al., 1986) adalah sebagai berikut :  

Kingdom  : Animal  

Phylum  : Chordata  

Sub phylum  : Vertebrata  

Ordo   : Logomorph  

Family   : Lepotidae  

Sub family        : Leporine  

Genus   : Oryctolagus  

Species  : Oryctolagus cuniculus 

 

Kelinci NZW memiliki karakteristik bulu yang berwarna 

putih polos bersih, mata berwarna merah, telinga berwarna 

merah muda. Bobot anak umur 58 hari sekitar 1,8 kg, bobot 

umur 4 bulan mencapai 2–3 kg, bobot dewasa rata-rata 3,6 kg, 

dan setelah lebih tua bobot maksimalnya mencapai 4,5–5 kg 

(Marhaeniyanto dan Susanti, 2017). Umur pertama kawin 144 

hari, rataan litter size lahir 8,5 ekor, litter size hidup 8,0 ekor 

dan litter size sapih 6,5 ekor (Lebas et al., 1986). Kelinci NZW 

terkenal dengan mothering ability yang baik, produksi susunya 

juga baik (Lukefahr, Hohenboken, Cheeke and Paton, 1983) 

serta merupakan ternak prolifik. 
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Jika dilihat dari namanya banyak yang mengira kelinci 

NZW berasal dari australia, tetapi menurut (Lebas et al., 1986) 

jenis kelinci ini berasal dari Amerika Utara dan sejak tahun 

1960 berkembang dan beradaptasi dengan baik di negara 

negara eropa,dan juga termasuk kedalam spesies Oryctolagus 

cuniculus. Kelinci NZW merupakan hasil persilangan dari 

beberapa bangsa yaitu kelinci Flemish Giant, American White 

dan Angora (Arrington dan Kelley, 1976).  

Kelinci NZW merupakan bangsa kelinci yang biasanya 

paling banyak digunakan sebagai hewan penelitian. Kelinci 

memiliki beberapa keunggulan antara lain: sifat produksi 

tinggi, tidak dibutuhkan banyak biaya dalam pemeliharaan, 

siklus hidup yang pendek, daya tahan yang lebih kuat terhadap 

penyakit, adaptif terhadap lingkungan yang baru, dan tidak 

memerlukan tempat yang luas. Kelinci NZW termasuk dalam 

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

(Lebas, 1986) dan mencapai bobot dewasa pada umur 5-6 

bulan (Cheeke, 1982). 

Kelinci dapat digunakan sebagai sumber protein hewani, 

dan kandungan daging kelinci tidak kalah dengan kandungan 

daging ternak lainnya. Menurut Hutasuhut (2005) menyatakan 

bahwa daging kelinci baik untuk kesehatan karena kandungan 

proteinnya tinggi tetapi kolesterol dan sodiumnya rendah 

sehingga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak-anak dan 

mencegah penyumbatan pembuluh darah pada orang dewasa. 

Daging kelinci mengandung protein 20,8%, lemak 10,2% dan 

energi 7,3MJ/Kg, kandungan asam lemak linoleat tertinggi 

diantara ternak lainnya (22,5%), kandungan kolesterol relatif 

rendah 0,1% dan sedikit garam. Selain memproduksi daging 

kelinci juga menghasilkan bahan baku kulit dalam waktu yang 

relatif singkat dalam jumlah yang banyak dan bernilai tinggi.  
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2.2. Pakan Lengkap 

Pakan yang berkualitas baik akan dapat menghasilkan 

kelinci dengan produksi yang baik dan daging yang 

berkualitas. Pakan dalam jumlah cukup yang mengandung 

karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan air sangat 

diperlukan kelinci pada masa pertumbuhan, yaitu 

membutuhkan Digestible Energy (DE) 2500kkal/kg, TDN 

65%, serat kasar 10-12%, protein kasar 16% dan lemak 2% 

(Anonimous, 1977). 

Teknologi pakan lengkap (complete feed) merupakan 

salah satu metoda/teknik pembuatan pakan yang digunakan 

untuk meningkatkan pemanfaatan limbah 

pertanian/perkebunan dan limbah agroindustri melalui proses 

pengolahan dengan perlakuan fisik dan suplementasi untuk 

produksi pakan ternak. Proses pengolahannya meliputi 

pemotongan untuk merubah ukuran partikel, pengeringan, 

penggilingan/penghancuran, pencampuran antara bahan serat 

dan konsentrat yang berupa padatan maupun cairan, serta 

pengemasan. Pakan lengkap dibuat dari bahan bahan limbah 

pertanian dan perkebunan sebagai sumber seratnya seperti kulit 

kacang tanah, jerami kedelai, tongkol jagung, pucuk tebu. 

Ditambah limbah agroindustri sebagai sumber energi yaitu 

pollard, dedak padi, tapioka, tetes, onggok. Bahan bahan 

sumber protein seperti bungkil kopra, bungkil sawit, bungkil 

minyak biji kapuk/randu, kulit kopi, kulit coklat dan urea. 

Dilengkapi dengan bahan sumber mineral seperti garam dapur, 

zeolit, tepung tulang, mineral mix (Wahyono, 2004). 

Komposisi nutrisi complete feed untuk keperluan 

penggemukan dan pembibitan berbeda, terutama pada 

kandungan protein kasar dan energi. Untuk pakan 

penggemukan, kandungan protein kasar dan energinya lebih 

tinggi dibandingkan untuk pembibitan. Komposisi nutrisi 

tersebut disesuaikan kebutuhan masing-masing ternak dan juga 
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pertimbangan harga. Harga pakan untuk pembibitan harus 

lebih murah dari pakan untuk penggemukan, karena usaha 

pembibitan waktunya lebih lama sehingga kalau biaya 

pakannya mahal, maka kurang ekonomis. Kebutuhan nutrien 

ternak kelinci untuk fase pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 

1.  

Tabel 1: Kebutuhan nutrien kelinci fase pertumbuhan 

Nutrien Jumlah  

Air (%) 12 

PK (%) 16-18 

LK (%) 3-6 

SK (%) 12-16 

Energi (Kkal/kg) 2005-2900 

Ca (%) 0,9-1,5 

Phospor (%) 0,7-0,9 

Sumber: Ensminger (1991) 

   Masanto dan Agus (2013) 

2.3. Tepung Lempuyang 

Lempuyang merupakan tanaman semak semusim 

berbatang semu. Batangnya merupakan perpanjangan pelepah 

daun yang berbentuk bulat. Daun lempuyang mempunyai 

susunan tunggal berseling, berwarna hijau, berbentuk bulat 

telur panjang, ujungnya meruncing, dan bagian tepi rata. 

Rangkaian bunga tanaman berbentuk tandan yang muncul dari 

batang dalam tanah, yang berwarna hijau atau hijau 

kemerahan/keunguan. Bagian tanaman yang banyak 

dimanfaatkan adalah bagian rimpang. Rimpang berkhasiat 

sebagai obat masuk angin, sakit perut, sesak nafas, pilek, 

radang usus, syaraf lemah, penambah darah, dan obat 

penambah nafsu makan. Rimpang mengandung minyak atsiri, 

saponin, flavonoid, dan tanin. Kandungan utama minyak atsiri 
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adalah sesquiterpenoid zerumbone yang memiliki aktivitas 

biologis, antara lain sebagai antikanker dan antitumor (Abdul, 

2009). 

Lempuyang merupakan family Zingiberaceae, dan banyak 

digunakan oleh masyarakat sebagai tanaman obat. Tanaman 

obat merupakan jenis komoditi pertanian yang mempunyai 

prospek cerah untuk dikembangkan, karena berpotensi dari 

jumlah jenis yang banyak dan belum dimanfaatkan. Tanaman 

obat untuk mencegah atau mengobati ternak yang sakit antara 

lain adalah tepung lempuyang. lempuyang mengandung 

flavonoid yang mempunyai sifat anti bakteri, antivirus dan anti 

oksidan. 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida 

Bangsa   : Zingiberales 

Suku   : Zingiberaceae 

Genus   : Zingiber 

Spesies   : Zingiber aromaticum Val. 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

Lempuyang mengandung minyak atsiri dan kunyit 

mengandung senyawa kurkumin merupakan dua jenis tanaman 

herbal atau tanaman obat tradisional yang dapat meningkatkan 

relaksasi usus halus yang berarti mengurangi gerakan 

peristaltik usus halus, dengan demikian ingesta akan lebih 

lama tinggal di usus halus sehingga absorpsi zat-zat makanan 

akan lebih sempurna (Nugroho, 1998). 

2.4. Konsumsi 

Konsumsi pakan merupakan sejumlah pakan yang dapat 

dikonsumsi ternak pada periode waktu tertentu, dan merupakan 
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faktor penting yang akan menentukan aras, fungsi, dan respon 

ternak serta penggunaan nutrien yang ada di dalam pakan (Van 

Soest, 1994). Jumlah konsumsi pakan merupakan salah satu 

tanda terbaik dari produktivitas ternak dan juga faktor esensial 

yang menjadi dasar untuk hidup dan menentukan produksi 

(Arora, 1995). Tinggi rendahnya konsumsi pakan pada ternak 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal (lingkungan), 

faktor internal (kondisi ternak itu sendiri) (Kartadisastra, 1997) 

dan pakan yang diberikan (Parakkasi, 1999). 

Jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak digunakan 

untuk mencukupi hidup pokok dan untuk produksi hewan 

tersebut (Tillman dkk., 1991).  Salah satu ukuran efisiensi 

adalah dengan membandingkan antara jumlah ransum yang 

diberikan (input) dengan hasil yang diperoleh baik itu daging 

atau telur (output) (Rasyaf, 1994). Palatabilitas merupakan 

faktor yang penting dalam menentukan tingkat konsumsi 

ransum (Imran, 2012). 

Kelinci mengkonsumsi hijauan dan pakan konsentrat 

(Lestari, 2004). Kelinci mengkonsumsi limbah sayuran seperti 

kangkung, sawi, daun wortel, kubis/kol. Kemampuan kelinci 

mencerna serat kasar dan lemak makin bertambah setelah 

kelinci berumur 5-12 minggu. Untuk menunjang 

produktivitasnya, kelinci perlu mendapatkan konsentrat, 

diharapkan dapat digunakan sebagai sumber suplemen 

alternatif pakan ternak kelinci pada khususnya dan ternak di 

Indonesia pada umumnya. 

2.5. Lemak Abdominal 

Lemak abdominal merupakan limbah pada karkas ternak 

dan keberadaannya dianggap sebagai penurun kualitas karkas. 

Timbunan lemak abdominal dalam tubuh dipengaruhi oleh 

faktor genetik, nutrisi, pakan, jenis kelamin, umur serta 

lingkungan. Berdasarkan pendekatan aspek pakan, upaya 
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penurunan deposit lemak abdominal pada ternak dapat 

dilakukan dengan cara mengatur konsumsi zat gizi sesuai 

kebutuhan untuk menghindari konsumsi zat gizi berlebih yang 

dicerna dan dimetabolis dalam tubuh menjadi deposit lemak 

abdominal. Proses pengaturan dapat dilakukan dengan cara 

mengatur kandungan zat gizi dan jumlah pemberian pakan. 

Jumlah konsumsi nutrien harian dapat dibatasi melalui 

pembatasan pemberian pakan. Atas dasar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa faktor pakan sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan deposit lemak abdominal pada ternak, sehingga 

pengaturan pakan dapat dilakukan dalam upaya menekan 

jumlah deposit lemak abdominal. 

Lemak abdominal terjadi karena energi yang merupakan 

hasil dari proses metabolisme zat gizi yang masuk ke dalam 

tubuh ternak melebihi tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh 

tubuh itu sendiri, baik itu untuk hidup pokok maupun untuk 

berproduksi (Oktaviana, Zuprizal dan Suryanto, 2010). Jenis 

kelamin berpengaruh pada persentase lemak abdominal dengan 

yang betina lebih tinggi dibandingkan jantan. Hal ini karena 

faktor hormonal dimana betina telah mulai mendeposit lemak 

sebagai persiapan kebuntingan (Noval, Toth dan Virag, 1996). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu  14 

Januari 2019-16 Februari 2019. Lokasi penelitian di 

peternakan Azhar Farm, jalan Slamet no. 3B, Kecamatan Bumi 

Aji, Kota Batu milik bapak Mashuri Azhar.  

3.2. Materi Penelitian  

3.2.1. Ternak 

Penelitian menggunakan 32 ekor kelinci peranakan New 

Zealand White (NZW) jantan periode lepas sapih yang berasal 

dari peternakan Azhar Farm dengan rataan bobot badan 

1232,03±94,93 g/ekor.  

3.2.2. Kandang dan Peralatan  

Penelitian menggunakan kandang battery berjumlah 16 

buah kandang dengan ukuran 50×70×50 cm. Masing-masing 

kandang terdapat tempat pakan dan tempat minum yang berupa 

selang (nipple) dengan jumlah 16. Peralatan lain yang 

digunakan adalah thermohygrometer, timbangan digital 

dengan kapasitas 5 kilogram dengan kepekaan 1 gram sebagai 

alat menimbang kelinci, pakan, dan sisa pakan. 

3.2.3. Pakan 

Pakan yang dicobakan dalam penelitian yaitu pakan 

basal yang telah dibentuk menjadi pelet. Pakan basal 

merupakan pakan lengkap yang tersusun dari: tepung jagung 

(Zea mays), pollard (Triticum aestivum. L), dedak padi (Oryza 

sativa), bungkil kedelai (Glycine max), tepung kulit kacang 

tanah (Arachis hypogaea), tepung daging dan tulang, susu 

skim, molasses (Saccharum officinarum) serta bahan mikro. 

Lempuyang (Zingiber aromaticum. Val) yang dicampurkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

dalam pakan lengkap dalam bentuk tepung mengandung 

flavonoid dan minyak atsiri serta limonen. 

Kandungan nutrien yang terdapat pada pakan lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 : Kandungan nutrien pakan lengkap "Rabbit feed" 

Nutrien Jumlah 

BK (%)                                                                                                               91,16 
Abu (%)                                                            10,03 

DE (Kkal/kg)                                                    2800 

PK (%) 19,09 

SK (%) 21,58 
LK (%) 3,03 

Ca (%) 1,51 
Phospor (%) 0,68 
DL-Methionine (g/kg) 8,0 
L-Lysine (g/kg) 8,0 
Vit A (mg/kg) 0,83 
Vit D (mg/kg) 0,11 
Vit E (mg/kg)                                                     40 

Vit K (mg/kg) 0,2 
Sumber: Azhar Farm (2016)  

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah percobaan terdiri atas 4 

perlakuan dan 4 ulangan. Penelitian menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), dengan 2 ekor kelinci pada masing-

masing ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah 

menambahkan tepung lempuyang (Zingiber aromaticum. Val ) 

dalam pakan lengkap dengan formulasi sebagai berikut:  

P0 : 100 % pakan lengkap sebagai kontrol (tanpa perlakuan)  

P1 : Pakan lengkap + 0,30 % tepung lempuyang  

P2 : Pakan lengkap + 0,35 % tepung lempuyang  

P3 : Pakan lengkap + 0,40 % tepung lempuyang 
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3.4. Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1. Persiapan Kelinci  

Penelitian  mengunakan 32 ekor kelinci peranakan NZW 

periode lepas sapih yang di dapat dari peternakan Azhar Farm 

dengan rataan bobot awal 1232,03±94,93 g/ekor. Data bobot 

awal pemeliharaan masing-masing perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3 : Data bobot awal pemeliharaan 

 P0 (g) P1 (g) P2 (g) P3 (g) 

1 1250 1235 1220 1255 

 1175 1220 1050 1115 

2 1385 1340 1185 1350 

 1180 1195 1315 1350 

3 1540 1230 1325 1340 

 1235 1180 1255 1235 

4 1210 1235 1335 1015 

 1015 1285 1130 1245 

     

Rataan 1223,13 1240 1226,88 1238,13 

Sd 111,13 50,99 101,66 119,94 

Kk 9,09 4,11 8,29 9,69 

3.4.2. Persiapan Kandang 

Persiapan kandang dilakukan dengan membersihkan 

seluruh bagian kandang termasuk tempat pakan dan minum 

dengan mencucinya mengunakan air bersih yang mengalir, 

kemudian kandang disemprot menggunakan desinfektan, 

memberi nomor urut dan kartu recording sesuai perlakuan dari 

setiap unit percobaan serta meletakan tempat pakan dan tempat 

minum ditempat yang mudah di jangkau oleh kelinci. Denah 

kandang selama penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 : Denah kandang penelitian 

3.4.3. Persiapan Pakan dan Minum  

Pakan yang telah ditambah tepung lempuyang (Zingiber 

aromaticum. Val) sesuai dengan perlakuan dan berbentuk pelet 

diberikan secara ad libitum. Pakan diletakan pada wadah pakan 

dan di letakkan di dalam kandang. Pemberian minum 

mengunakan selang yang terhubung pada masing-masing 

kandang, ketingiannya disesesuaikan agar mudah dijangkau 

oleh kelinci. 

 

3.4.4. Pembuatan Tepung Lempuyang 

Pembuatan tepung lempuyang (Zingiber aromaticum. 

Val ) (Anonim, 2018). 

a) Pembersihan: Dilakukan untuk memisahkan 

kotoran-kotoran atau bahan bahan asing 

lainnya dari bahan tanaman/ simplisia, 

misalnya kotoran atau bahan asing pada 

simplisia jenis akar adalah tanah, kerikil, 

rumput, akar yang rusak, bagian tanaman lain 

selain akar.  

b) Pencucian: Bertujuan untuk menghilangkan 

kotoran-kotoran dan mikrobamikroba yang 

melekat pada simplisia. Karena pencucian 

harus menggunakan air bersih dan diulangi 

sekali atau dua kali. Pencucian harus 
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dilakukan dalam waktu yang sesingkat 

mungkin untuk menghindari larut dan 

terbuangnya zat yang terkandung dalam 

simplisia.  

c) Perajangan: Ukuran perajangan sangat 

berpengaruh pada kualitas bahan simplisia. 

Jika perajangan terlalu tipis mengakibatkan 

berkurangnya zat yang terkandung dalam 

simplisia. Jika terlalu tebal maka kandungan 

air dalam simplisia akan sulit dihilangkan. 

Selanjutnya simplisia akan sulit kering 

sehingga mudah rusak dan busuk.  

d) Pengeringan: Dilakukan untuk mendapatkan 

simplisia yang tidak mudah rusak sehingga 

dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. 

Faktor yang mempengaruhi pengeringan 

adalah aliran udara, luas permukaan bahan, 

dan jenis alas yang digunakan. Pengeringan 

dilakukan dengan menjemur simplisia (hasil 

perajangan lempuyang) di bawah sinar 

matahari selama 4-5 hari tergantung cuaca. 

Hasil yang baik dari proses pengeringan 

adalah bahan simplisia yang mengandung air 

5-10 %. 

e) Penggilingan: Setelah proses pengeringan 

bahan simplisia, dilakukan penggilingan 

menggunakan mesin giling kemudian disaring 

dengan saringan sehingga diperoleh tepung 

lempuyang.  

Diagram alir pembuatan tepung lempuyang dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3 : Diagram alir pembuatan tepung lempuyang 

(Anonim, 2018) 

Dibersihkan dan di cuci 

Dikupas kulit luar 

Dirajang tipis 

 Dikeringkan di bawah sinar matahari 

dikeringkan selama 4-5 hari sampai kandungan 

air tinggal 5-10% 

Digiling 

Tepung Lempuyang (Zingiber aromaticum. Val ) 

Lempuyang (Zingiber aromaticum. Val ) 
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3.4.5. Tahap Adaptasi  

 Kelinci ditimbang untuk mengetahui bobot awal masing 

masing ternak perlakuan. Data bobot awal pemeliharaan 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 Kelinci diletakkan dalam kandang perlakuan untuk 

membiasakan ternak dengan kandang. 

 Kelinci diberi pakan dengan pakan yang telah ditetapkan 

untuk membiasakan ternak dengan pakan.  

 Kelinci ditimbang kembali setelah lima hari masa adaptasi 

untuk mengetahui bobot badan ternak setelah masa 

adaptasi. 

3.4.6. Tahap Kolesi Data 

 Pemeliharaan kelinci dilakukan selama 1(satu) bulan 

dengan memberikan pakan perlakuan secara ad libitum. 

Pemberian pakan di berikan secara bertahap sesuai dengan 

perlakuan dan bobot badan kelinci.  

 Pengukuran konsumsi dilakukan dengan mengitung selisih 

antara jumlah pemberian pakan dengan jumlah pakan yang 

tersisa.  

 Penghitungan persentase lemak abdominal dilakukan 

setelah satu bulan pemeliharaan, persentase lemak 

abdominal dapat diketahui dengan cara menyembelih 

ternak perlakuan. 

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4. 
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3.4.7. Diagram Alir Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Diagram alir penelitian 

Tepung Lempuyang Pakan lengkap 

Dicampurkan pakan lengkap dengan tepung 

lempuyang sesuai dengan level pakan perlakuan  

Dihomogenkan 

Dibuat dalam bentuk pelet 

Pakan Perlakuan: 

 P0: Pakan kontrol 

P1: Pakan kontrol +0,30% tepung lempuyang 

P2: Pakan kontrol +0,35% tepung lempuyang 

P3: Pakan kontrol +0,40% tepung lempuyang 

Kelinci 

Variabel yang diamati : 

 Konsumsi BK 

 Konsumsi LK 

 Konsumsi SK 

 Persentase lemak abdominal 
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3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian meliputi : 

1. Konsumsi Bahan Kering (gram/ekor/hari) 

 

    

Sumber: Yanuar, Supratman dan Rachmat (2016) 

2. Konsumsi Lemak Kasar (gram/ekor/hari) 

 

 

Sumber: Yanuar, Supratman dan Rachmat (2016) 

3. Konsumsi Serat Kasar (gram/ekor/hari) 

 

 

 

 

Sumber: Yanuar, Supratman dan Rachmat (2016) 

4. Persentase lemak abdominal, adalah lemak yang menumpuk 

disekitar saluran pembuangan ternak perlakuan. Persentasenya 

dapat dihitung setelah pemotongan ternak perlakuan. 

 

 

 

Sumber: Dewanti, Muhammad dan Sudiyono (2013) 

Lemak abdominal (%)= bobot lemak abdominal (g)    x 100% 

bobot potong (g) 

(pakan pemberian − pakan sisa) × kandungan LK ransum (%)

 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

(pakan pemberian − pakan sisa) × kandungan SK ransum (%)

 ℎ𝑎𝑟𝑖
 

(pakan pemberian − pakan sisa) × kandungan BK ransum (%)

 ℎ𝑎𝑟𝑖
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3.6. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan RAL 

(Rancangan Acak Lengkap) dan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) Menurut (Mattjik dan Sumertajaya, 

2006). 

 Yij = μ + 𝜏i + ∈ij 

Keterangan: 

Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke 1-3 dan ulangan ke 

1-4. 

μ = rata-rata umum.  

𝜏i = pengaruh perlakuan penambahan tepung lempuyang ke 1-

3.  

∈ij = galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

i = 1,2,3 

j = 1,2,3,4 

Hasil pengamatan berupa data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis ragam adapun analisis ragamnya tampak 

seperti dibawah. 

Analisis Ragam 

      Sk Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan T-1 JKp KTp KTp/KTg 

  Galat T(r-1) JKg KTg 

   Total Tr-1 

     Kesimpulan: Fhitung>Ftabel menunjukkan bahwa 

penambahan tepung lempuyang dengan berbagai 

persentase memberikan perbedaan yang sangat 

nyata. Fhitung<Ftabel menunjukkan bahwa 

penambahan tepung lempuyang dengan berbagai 

persentase tidak berbeda nyata. 
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Jika terdapat pengaruh yang nyata dilakukan uji lebih 

lanjut menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Berikut adalah rumus yang digunakan: 

SE= 
        

 
 

Keterangan: 

SE  : Standard Error 

KT Galat : Kuadrat Tengah Galat 

r  : Ulangan ke 1,2,3,4 

3.7. Batasan Istilah 

Lemak abdominal  : lemak yang terdapat pada  

      sekitar organ pencernaan. 

Ad libitum   : metode pemberian pakan  

      secara tak terbatas dan  

      terkontrol.              

Kandang battery  : kandang individu atau  

      kelompok yang dibuat 

      bertingkat. 

Pakan lengkap   : pakan yang kandungan  

      nutrisinya sudah memenuhi 

kebutuhan ternak, yang 

disusun dari bahan sumber 

serat, sumber energi, sumber 

protein, dan sumber mineral. 

New Zealand White  : jenis kelinci yang berwarna  

      putih polos, mata berwarna  

      merah dan telinga merah  

      muda. 

Litter size   : jumlah anak yang dilahirkan  

      dalam satu kali proses   

      kelahiran. 
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Mothering ability  : sifat keibuan yang  

     ditunjukan oleh induk dalam 

     merawat anak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan 

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya diperoleh 

data kandungan nutrien pakan perlakuan yang disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4 : Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan 

Nutrien (%) P0 P1 P2 P3 

BK 91,02 90,01 91 90,62 

ABU* 9,75 9,53 9,85 9,91 

BO* 90,25 90,47 90,15 90,09 

PK* 17,38 16,97 16,99 16,9 

SK* 19,9 20,99 21,62 21,95 

LK* 7,07 6,57 6,38 5,91 

Sumber: - Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya (2019). 

- *Berdasarkan 100% BK. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh kandungan BK pada 

pakan perlakuan sudah memenuhi standar kebutuhan pakan 

ternak kelinci pedaging, kandungan air dalam pakan kelinci 

maksimal sebesar 12% (Masanto dan Agus, 2013). Kandungan 

PK pada seluruh pakan perlakuan menunjukan angka diatas 

16%, hal ini sesuai dengan pendapat Anonimous (1980) 

standar kebutuhan pakan ternak kelinci pedaging untuk protein 

sebesar 15-19%. Lebih lanjut Ensminger (1991) menyatakan 

bahwa kebutuhan protein pada ransum kelinci lepas sapih 

umur 2-4 bulan sebesar 16-18%. Menurut Wahyu (2004) 

protein merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi pertumbuhan ternak. 
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Kandungan SK pakan perlakuan P0, P1, P2, P3 masing-

masing yaitu 19,9; 20,99; 21,62; 21,95%. Kandungan SK 

pakan yang diberi tambahan tepung lempuyang lebih tinggi 

dibandingkan pakan kontrol hal ini diduga karena lempuyang 

mengandung serat kasar, hal ini sesuai dengan pendapat Syakir 

dan Joko (1999) kadar serat kasar pada lempuyang wangi 

sebesar 12,05-14,07%. Kandungan SK yang didapatkan 

melebihi kebutuhan kelinci fase pertumbuhan, hal ini sesuai 

dengan pendapat (Anonimous, 1980) standar kebutuhan pakan 

ternak kelinci pedaging untuk serat sebesar 11-14%. Menurut 

Prawirokusumo (1990) kebutuhan pakan kelinci minimum 

yaitu 11%, tetapi bila kelinci umur 2-4 bulan mengkonsumsi 

pakan dengan kandungan serat kasar diatas 17% akan 

memperlambat pencapaian bobot badan. Kandungan SK dapat 

dikurangi dengan mensubtitusi komposisi bahan penyusun 

pakan yang mengandung SK tinggi dengan bahan penyusun 

pakan yang lain. 

Kandungan LK terbaik pada pakan perlakuan didapatkan 

pada P3 sebesar 5,91%, hal ini sesuai dengan pendapat 

Ensminger (1991) kebutuhan lemak kelinci fase pertumbuhan 

sebesar 3-6%. Kandungan LK pada P0 lebih tinggi jika 

dibandingkan pakan perlakuan lainnya hal ini dikarenakan 

pakan P0 tanpa penambahan tepung lempuyang, menurut 

Liang (1985) kandungan flavonoid dalam kunyit mampu 

menurunkan kandungan lemak. Tepung lempuyang yang 

ditambahkan dalam pakan juga mengandung kandungan 

flavonoid (Abdul, 2009). 

4.2. Konsumsi Bahan Kering dengan Penambahan Tepung 

Lempuyang 

Data dan hasil pengamatan konsumsi bahan kering 

dengan penambahan tepung lempuyang disajikan pada 

Lampiran 4. Hasil analisis ragam menunjukan bahwa 
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penambahan tepung lempuyang dalam pakan lengkap kelinci 

tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi bahan kering 

(P>0,05). Nilai rataan konsumsi bahan kering dengan 

penambahan berbagai konsentrasi tepung lempuyang dapat 

diterangkan pada Tabel 5. 

Tabel 5 : Rataan konsumsi bahan kering 

Perlakuan Konsumsi BK g/ekor/hari 

P0   95,41±1 

P1 92,49±2,54 

P2 82,73±8,02 

P3 89,08±8,65 

Rataan   89,93 

 

Rataan konsumsi bahan kering keseluruhan sebesar 89,93 

g/ekor/hari atau sekitar 5% dari bobot hidup selama 

pemeliharan, rataan bobot hidup ternak selama pemeliharaan 

adalah 1663,31 g, bobot hidup selama pemeliharaan dapat 

dilihat pada Lampiran 3. Konsumsi bahan kering yang 

didapatkan sudah memenuhi kebutuhan ternak perlakuan, hal 

ini sesuai dengan pendapat (Wahyu, 2004) bahwa kebutuhan 

jumlah atau kuantitas bahan kering pakan untuk kelinci yang 

sedang tumbuh yaitu sekitar 3-5% dari bobot hidup. 

Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa 

konsumsi bahan kering relatif sama. Hasil yang tidak berbeda 

ini diduga karena komposisi bahan penyusun ransum yang 

digunakan sama menyebabkan tingkat palabilitas dari masing-

masing ransum perlakuan masih relatif sama sehingga belum 

mampu untuk meningkatkan daya suka ternak terhadap ransum 

perlakuan. Menurut Tillman dkk (1991) bahwa ransum yang 

mempunyai kandungan protein, energi dan bahan kering yang 

sama maka akan menyebabkan konsumsi bahan kering sama 
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pula. Hal ini diduga karena umur ternak yang hampir sama, 

lebih lanjut Anggorodi (1995) menyatakan bahwa konsumsi 

ransum dipengaruhi oleh kesehatan ternak, palatabilitas, 

kualitas ransum dan cara pemberian ransum.  Menurut 

Williamson dan Payne (1993), yang menyatakan bahwa 

konsumsi pakan dipengaruhi oleh perbedaan ternak, dan 

palatabilias pakan. Sudrajat, Kardaya, Dihansih, dan Puteri 

(2014) banyak sedikitnya konsumsi pakan sangat bergantung 

pada ukuran tubuh ternak, sifat genetis (breed), suhu 

lingkungan, tingkat produksi,perkandangan, tempat pakan per 

ekor, keadaan air minum, kualitas dan kuantitas pakan, serta 

penyakit.  

Tingkat konsumsi juga dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan kandang yang nyaman sehingga dapat menjamin 

kesehatan ternak dan kegiatan konsumsi ternak dapat terpenuhi 

dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat (Finzi, Nyvold 

dan Agroudi, 1992) Sistem perkandangan merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting bagi kelinci. Sistem 

perkandangan berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalam 

kandang tersebut sehingga mempengaruhi stres panas pada 

kelinci, Kondisi demikian menyebabkan konsumsi ransum 

menurun dan meningkatnya konsumsi air, sehingga nutrien 

yang diserap oleh tubuh juga lebih sedikit yang kemudian 

menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat. 

4.3. Konsumsi Lemak Kasar dengan Penambahan 

Tepung Lempuyang 

Data dan hasil pengamatan konsumsi lemak kasar dengan 

penambahan tepung lempuyang disajikan pada Lampiran 5. 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa penambahan tepung 

lempuyang dalam pakan lengkap kelinci  berpengaruh sangat 

nyata terhadap konsumsi lemak kasar (P<0,01). Nilai rataan 
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konsumsi lemak kasar dengan penambahan berbagai 

konsentrasi tepung lempuyang dapat diterangkan pada Tabel 6. 

Tabel 6 : Rataan konsumsi lemak kasar 

Perlakuan Konsumsi LK g/ekor/hari 

P0 7,40±0,08 
a 

P1 6,80±0,19 
a 

P2 5,91±0,56 
b 

P3 5,92±0,56 
b 

Rataan   6,51 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan    pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

 

Tabel 6 menunjukan rataan konsumsi lemak kasar 

keseluruhan sebesar 6,51 g/ekor/hari. Nilai rataan tertinggi 

didapat dari perlakuan 0 (P0) yang merupakan pakan kontrol, 

diduga hal ini dikarenakan pada pakan P0 tidak terdapat 

penambahan tepung lempuyang jika dibandingkan dengan 

pakan perlakuan yang lain hal ini sesuai dengan pendapat 

(Liang, 1985) komponen aktif dalam kunyit mampu 

menurunkan kandungan lemak.  

Data pada Tabel 6 menunjukan P0 dengan konsumsi 

lemak kasar paling tinggi salah satu penyebabnya karena 

kandungan lemak kasar pada P0 paling tinggi dibandingkan 

dengan pakan perlakuan yang lain, hal tersebut juga 

disebabkan karena rataan bobot awal pemeliharaan untuk 

ternak P0 lebih tinggi dibandingkan P1, P2, dan P3, sehingga 

konsumsi pakan ternak P0 cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan ternak perlakuan yang lain. Menurut 

(Anonimous, 1977) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

konsumsi ransum pada ternak kelinci adalah temperatur 

lingkungan, kesehatan, bentuk ransum, imbangan zat makanan, 
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cekaman, bobot badan, kecepatan pertumbuhan dan yang 

paling utama adalah energi. Bobot awal pemeliharaan dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Peranan tepung lempuyang dalam pakan menunjukan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap konsumsi, hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian (Alfian, Nurul, dan munir, 2015) 

pemberian tepung lempuyang (Zingiber aromaticum val) dan 

tepung kunyit (Curcuma domestika) berpengaruh sangat nyata 

terhadap konsumsi ransum. Lempuyang (Zingiber aromaticum. 

Val) dapat meningkatan efisiensi pakan pada ternak karena 

mengandung minyak atsiri  di dalamnya terdapat zerumben 

berguna sebagai penambah nafsu makan, limonen sebagai anti 

kejang (Hariyanto,1983). Kandungan zat aktif dalam 

lempuyang juga dapat menurunkan kandungan lemak, menurut 

(Liang, 1985) komponen aktif dalam kunyit mampu 

menurunkan kandungan lemak. 

4.4. Konsumsi Serat Kasar dengan Penambahan 

Tepung Lempuyang 

Data dan hasil pengamatan konsumsi serat kasar dengan 

penambahan tepung lempuyang disajikan pada Lampiran 6. 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa penambahan tepung 

lempuyang dalam pakan lengkap kelinci tidak berpengaruh 

nyata terhadap konsumsi serat kasar (P>0,05). Nilai rataan 

konsumsi serat kasar dengan penambahan berbagai konsentrasi 

tepung lempuyang dapat diterangkan pada Tabel 7. 
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Tabel 7 : Rataan konsumsi serat kasar 

Perlakuan Konsumsi SK g/ekor/hari 

P0 20,83±0,22 

P1 21,72±0,59 

P2 20,02±1,91 

P3   22±2,09 

Rataan 21,14 

 

Konsumsi serat kasar yang didapatkan melebihi 

kebutuhan kelinci pada fase ini, kebutuhan nutrien kelinci 

muda untuk serat sebesar 12-16% (Ensminger 1991). Tingkat 

konsumsi serat kasar yang tinggi disebabkan palatabilitas yang 

tinggi juga, ternak kelinci menyukai ransum dalam bentuk 

pellet dibandingkan ransum bukan pellet (Harris, 1983). 

Konsumsi serat kasar yang tinggi terjadi akibat dari konsumsi 

bahan kering pellet ransum komplit lebih tinggi dibandingkan 

dengan konsumsi silase ransum komplit walaupun pada silase 

ransum komplit meiliki kandungan protein yang lebih tinggi 

(Hasan, 2010). Penambahan lempuyang juga diduga sebagai 

salah satu penyebab tingginya konsumsi, lempuyang 

mengandung senyawa Zenlmben, Koriofler, Kanfersionil, 

Humuler dan Limonen yang pada manusia banyak digunakan 

untuk meningkatkan nafsu makan, penghangat badan, obat 

pusing, obat disentri, dan membantu mengeluarkan gas 

(karminatif) pada perut kembung (Mursito, 2001). 

Hasil rataan tertinggi didapat pada perlakuan P3 dengan 

penambahan 0,40% tepung lempuyang hal ini dikarenakan 

semakin banyaknya penambahan tepung lempuyang yang 

dikonsumsi akan memaksimalkan kerja dari saluran 

pencernaan sehingga pakan yang dikonsumsi semakin banyak. 

Hal itu dikarenakan tepung lempuyang mengandung flavonoid, 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐵𝐾(𝑔) =
(pakan pemberian − pakan sisa) × kandungan BK dalam ransum (%)

 ℎ𝑎𝑟𝑖
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sesuai dengan (Sudarman, Sumiati, dan Solikhah 2014) 

kandungan flavonoid dapat memperbaiki performa ayam 

dikarenakan saluran pencernaannya bekerja secara optimal, 

dengan penyerapan nutrisi, maka saluran pencernaan yang baik 

akan mempengaruhi konsumsi pakan dikarenakan pencernaan 

bekerja secara optimal dan ayam akan mengkonsumsi pakan 

lebih banyak dibandingkan dengan ayam yang saluran 

pencernannya terganggu. 

Selain adanya flavonoid, kandungan kurkumin dalam 

lempuyang dapat menambah nafsu makan sehingga 

konsumsinya meningkat. Menurut (Pujianti, Jaelani, dan 

Widianingsih, 2013) kunyit dalam bentuk tepung dapat 

digunakan untuk mengoptimalkan kerja organ pencernaan 

karena kunyit merupakan tanaman yang sering digunakan oleh 

masyarakat untuk meningkatkan nafsu makan dan mengobati 

kelainan organ tubuh khususnya pencernaan. Kunyit memiliki 

keunggulan mampu memperbaiki pencernaan ternak, 

membantu memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga daya 

tahan tubuh ternak, selain adanya kandungan kurkumin dalam 

kunyit ada juga kandungan minyak atsiri yang mampu 

manambah nafsu makan, jika nafsu makan meningkat maka 

konsumsi pakan juga meningkat. kandungan minyak atsiri di 

dalam lempuyang mengandung zerumben berguna sebagai 

penambahan nafsu makan dan limonen yang berguna sebagai 

anti kejang (Hariyanto, 1983). 

4.5. Persentase Lemak Abdominal dengan Penambahan 

Tepung Lempuyang 

Data dan hasil pengamatan persentase lemak abdominal 

dengan penambahan tepung lempuyang disajikan pada 

Lampiran 7. Hasil analisis ragam menunjukan bahwa 

penambahan tepung lempuyang dalam pakan lengkap kelinci  

berpengaruh nyata terhadap persentase lemak abdominal 
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(P<0,05). Nilai rataan persentase lemak abdominal dengan 

penambahan berbagai konsentrasi tepung lempuyang dapat 

diterangkan pada Tabel 8. 

Tabel 8 : Rataan persentase lemak abdominal  

Perlakuan Persentase Lemak Abdominal (%) 

P0 0,79±0,96 
b 

P1 0,80±2,45 
b 

P2 0,75±2,06 
a 

P3 0,69±0,82 
a 

Rataan 0,76 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada kolom yang  

        sama menunjukan pengaruh nyata (P<0,05) 

Rataan persentase bobot lemak abdominal yang 

didapatkan berkisar 0,69-0,80%, hasil ini lebih rendah dari 

yang dilaporkan (Steven,1974) bahwa bobot lemak abdominal 

kelinci berkisar antara 1,38-1,67%. Hal ini antara lain 

disebabkan perbedaan umur,konsumsi dan lama waktu 

pemeliharaan. persentase lemak abdominal dipengaruhi oleh 

umur dan level energi ransum, dimana dengan meningkatnya 

umur dan level energi ransum maka semakin tinggi kandungan 

lemak abdominal (Deaton dan Lott, 1985). Umur kelinci ketika 

dipotong yaitu 2,5 bulan, pada umur ini kelinci masih dalam 

tahap pertumbuhan, sedangakan umur potong pada penelitian 

(Steven, 1974) adalah 3,5 bulan yang mana kelinci sudah 

mulai memasuki tahap dewasa.  Secara kuantitatif semakin 

pendek umur pemeliharaan, jumlah lemak abdominal karkas 

semakin menurun tetapi tidak memberikan efek yang nyata 

terhadap persentase bobot lemak abdominal (Palo, Sell, Piguer, 

Salanova dan Vilaseca 1995). Pakan yang dikonsumsi ternak 

juga mempengaruhi pembentukan lemak abdominal. Pakan 

sangat mempengaruhi banyaknya total lemak yang tersebar di 

bagian bagian tubuh ternak, kandungan nutrisi yang ada dalam 
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pakan adalah faktor yang mempengaruhi kandungan lemak 

pada tubuh ternak, hal itu disebabkan karena banyaknya 

kandungan energi yang dikonsumsi oleh ternak (Wahyu, 

2004). 

Ternak yang mengkonsumsi ransum P3 menunjukan 

persentase lemak terendah 0,69%, hal ini dikarenakan 

kandungan minyak atsiri dan kurkumin yang terdapat pada 

lempuyang. Minyak atsiri mempunyai fungsi merangsang sel 

hati untuk meningkatkan produksi dan memperlancar sekresi 

cairan empedu yang berfungsi sebagai pengemulsi lemak, hal 

ini akan mengurangi partikel partikel padat yang terdapat 

dalam kantung empedu dan mengakibatkan kandungan lemak 

menurun (Megawati, 2011). Golla (2014) menambahkan 

bahwa rendahnya persentase lemak abdominal karena adanya 

kandungan minyak atsiri yang berfungsi untuk merangsang 

produksi empedu. 

Rendahnya persentase lemak abdominal yang didapatkan 

dipengaruhi bobot potong tiap individu kelinci sehingga dalam 

satu bangsa memiliki bobot lemak yang berbeda-beda, bobot 

potong ternak dapat dilihat pada Lampiran 3. Jenis kelamin 

ternak kelinci juga akan berpengaruh terhadap lemak abdomen 

dan lemak subkutan. Lemak kelinci jantan lebih rendah 

dibandingkan dengan kelinci betina diduga karena faktor 

hormonal (Sagulu, 2013). Rendahnya persentase lemak yang 

didapatkan diduga juga dipengaruhi oleh umur pemeliharaan, 

pada periode pertumbuhan awal, lemak yang disimpan dalam 

tubuh jumlahnya sedikit namun pada pertumbuhan akhir 

proses penimbunan lemak berlangsung cepat dan lemak akan 

disimpan dibawah kulit di sekitar organ pencernaan (Gultom, 

Supratman dan Abun, 2013). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Penambahan tepung lempuyang sebesar 0,30%; 

0,35%; 0,40% pada pakan lengkap kelinci peranakan 

NZW belum mampu meningkatkan konsumsi bahan 

kering, namun sudah mampu meningkatkan konsumsi 

lemak kasar dan serat kasar dan sudah mampu 

menurunkan persentase lemak abdominal.  

2. Penambahan terbaik yaitu sebesar 0,40% (P3) yang 

menunjukan konsumsi lemak kasar terbaik sebesar 

5,96 g/ekor/hari dan persentase lemak abdominal 

paling rendah 0,69%. 

5.2. Saran 

 Penambahan tepung lempuyang sebanyak 0,40% 

mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ternak dan 

menurunkan persentase lemak abdominal. 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pengaruh 

penambahan tepung lempuyang sebesar 0,40% pada 

pakan lengkap kelinci peranakan NZW terhadap 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan 

kecernaan nutrien. 
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