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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine and study 

the effect of adding whey to the complete feed of physical 

pellet quality (density and pellet durability index), feed 

consumption and body weight of rabbits. The material used in 

this study is primary data and secondary data. Primary data 

were obtained from research conducted over four weeks on 

rabbit body weight variables and secondary data obtained from 

previous studies. The research method used is literature study 

to find and review literature with a descriptive field 

observation concept by making rabbit pellet feed by adding 

whey cheese and measuring rabbit body weight for four 

weeks. The results of the study with the literature study show 

that the addition of whey cheese can increase the density of 

pellets reaching 0.9 g / cm³, the Pellet Durability Index (PDI) 

can also increase from 89% to 94.04%, in addition to the 

addition of whey powder and citric acid increasing rabbit feed 

consumption from 4.373 ± 0.66 kg to 4,527 ± 0.18 kg for four 

weeks. The results of body wight measurements in this study 

mailto:mizarroziq@gmail.com


ix 
 

amounted to 8.56 ± 2.73 g / tail / day, but from the results of 

previous studies it was known that by adding whey powder 

and citric acid to the treated food body weight gain reached 

1.447 ± 0.062 kg whereas in basal feed only reached 0.987 ± 

0.049 kg. It was concluded that from the results of previous 

studies the additions were made to rabbit feed it could improve 

the quality of pellets, feed consumption, and body weight of 

rabbits. 

  

 

Keywords : Whey cheese, physical pellet quality, feed 

consuption, body weight, rabbit 
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RINGKASAN 

 

Whey adalah hasil samping dari industri pembuatan 

keju merupakan cairan bening berwarna kuning kehijauan 

yang diperoleh dari penyaringan dan pengepresan curd selama 

proses pembuatan keju. Pencampuran whey dengan pakan 

lengkap kelinci bentuk pelet dimungkinkan dapat 

meningkatkan kualitas pelet, konsumsi, dan bobot badan 

kelinci. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mempelajari pengaruh subtitusi whey pada pakan  lengkap 

kelinci berbentuk pelet terhadap sifat fisik pelet (densitas dan 

pellet durability index), konsumsi pakan dan bobot  badan  

kelinci. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai 

informasi bahwa whey dapat dimanfaatkan dengan 

menambahkan pada pakan pelet kelinci. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan selama empat minggu pada variabel 

bobot badan kelinci dan data sekunder diperoleh dari 

mailto:mizarroziq@gmial.com
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penelitian terdahulu yang membahas penggunaan whey untuk 

pakan kelinci pada variabel yang diteliti yaitu kualitas pelet, 

konsumsi pakan, dan bobot badan kelinci. Metode penelitian 

yang dipakai adalah dengan cara studi literatur untuk mencari 

dan mengkaji literatur dengan konsep penelitian deskriptif 

dengan memberikan gambaran dan penjelasan mengenai 

pemanfaatan limbah whey sebagai sebagai subtitusi pakan 

kelinci berbentuk pelet pada variabel yang diamati, dan 

observasi lapang dengan melakukan pembuatan pakan pelet 

kelinci dengan subtitusi whey dan pengukuran bobot badan 

kelinci selama empat minggu. Data pada penelitian ini 

dianalisis secara deskriptif, sehingga dapat memberikan 

gambaran dan penjelasan menangani permasalahan yang 

diangkat. 

 Hasil penelitian dengan studi literatur menunjukkan 

bahwa subtitusi whey pada pakan pelet kelinci memberikan 

pengaruh positif pada variabel yang dimati. Penelitian yang 

terdahulu menunjukkan bahwa dengan dilakukan penambahan 

whey dapat meningkatkan densitas pelet mencapai  0,9 g/cm³, 

Pellet Durability Index (PDI) juga dapat meningkat dari 89% 

menjadi 94,04%, selain itu penambahan whey bubuk dan asam 

sitrat juga dapat meningkatkan konsumsi pakan kelinci dari 

4,373±0,66 kg menjadi 4,527±0,18 kg selama empat minggu. 

Hasil pengukuran PBBH pada penelitian ini sebesar 8,56±2,73 

g/ekor/hari, tetapi dari hasil penelitian yang terdahulu 

diketahui bahwa dengan menbahkan whey bubuk dan asam 

sitrat pada pakan perlakuan pertambahan bobot badan 

mencapai 1,447±0,062 kg sedangkan pada pakan basal hanya 

mencapai 0,987±0,049 kg.  
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Disimpulkan bahwa ditinjau dari hasil penelitian 

terdahulu penambahan whey pada air minum dapat 

memberikan dampak negatif pada performa kelinci, tetapi 

apabila penambahan dilakukan pada pakan kelinci maka dapat 

meningkatkan kualitas pelet, konsumsi pakan, dan bobot 

badan kelinci. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sejalan dengan peningkatan populasi penduduk maka 

kebutuhan bahan pangan khususnya protein hewani terus 

mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya pengoptimalan 

bidang peternakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah 

satu program pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan protein 

hewani masyarakat dengan cara menggalakkan program 

budidaya kelinci.  

Kelinci merupakan ternak yang mempunyai potensi 

tinggi untuk dikembangkan, hal ini dikarenakan kelinci 

mampu mengkonsumsi berbagai jenis hijauan, limbah sayuran, 

dan limbah agroindustri. Jenis ternak ini mampu menghasilkan 

produk hewani yang berkualitas, namun harus ditunjang 

dengan pakan yang memiliki gizi tinggi dan seimbang baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas untuk pertumbuhannya.   

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitasnya 

dengan melalui perbaikan pakan. Pakan merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan ternak begitu pula ternak kelinci, selain itu 

alokasi dana yang digunakan untuk usaha budidaya peternakan 

persentase paling tinggi pada pakan. Pakan yang diberikan  

perlu memiliki kualitas yang baik agar dapat mendukung 

target produksi, baik dari segi bentuk, tekstur, dan aroma 

pakan.  

 Masalah yang ada pada pemberian pakan kelinci 

umumnya masih hanya berupa hijaun atau limbah sayuran 

saja, sehingga kebutuhan nutrisi pada kelinci belum terpenuhi 

dengan baik. Upaya tersebut dapat ditanggulangi melalui 
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manajemen pemberian pakan komplit yang terdiri dari hijauan 

dan konsentrat. Keuntungan yang diperoleh dalam pemberian 

pakan lengkap menurut Ensminger et al., (1990) adalah dapat 

meningkatkan efisiensi pemberian pakan, ketika hijauan yang 

diberikan kurang palateble disuplementasi dengan konsentrat 

dengan kadar terbatas maka dapat meningkatkan kesukaan 

ternak, dan campuran komplit dapat memudahkan ternak 

dalam mendapatkan pakan lengkap. Keunggulan lain yaitu 

semua bahan-bahan pakan baik berupa hijauan, bijian, mineral 

dan vitamin dicampur dalam ransum tunggal yang dapat 

disesuaikan dengan nilai ekonomis. Pemberian pakan lengkap 

biasanya dalam bentuk pelet untuk menjaga homogenitas dan 

meningkatkan daya simpannya. 

Pakan yang diolah dalam bentuk pelet atau melalui 

proses pelleting memiliki beberapa keuntungan, antara lain 

memudahkan kelinci untuk mengkonsumsi pakan, membunuh 

bakteri pakan karena suhu panas pada saat proses pelleting, 

menurunkan jumlah pakan yang tercecer dan memperpanjang 

daya simpan. Pujianingsih (2001) juga menjelaskan bahwa 

pakan berbentuk pelet dapat meningkatkan densitas pakan 

sehingga dapat mengurangi sifat bulky, dengan begitu akan 

meningkatkan konsumsi pakan dan mengurangi pakan yang 

tercecer. Bentuk yang padat juga dapat mengefisiensikan 

tempat penyimpanan dan biaya transportasi jika dibandingkan 

dengan bahan-bahan penyusun pakan. 

Pakan berbentuk pelet juga memiliki berberapa 

kendala dalam proses pembuatan dan penggunaannya, yaitu 

terjadi kerusakan bentuk fisik selama proses pembuatan dan 

transportasi. Bentuk fisik yang rusak maka akan 

mempengaruhi daya beli konsumen, sehingga perlu 

ditingkatkan kualitas pelet yang dihasilkan dengan melalui 
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tambahan bahan yang dapat menjadi peningkat kerekatan pelet 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pelet yang dihasilkan. 

Pada proses conditioning pembuatan pelet maka akan 

dilakukan penambahan air untuk membantu proses gelatinisasi 

pati saat proses pelleting, pada proses pembuatan pelet 

biasanya menggunakan air yang dicampurkan dengan molases. 

Penggunaan air ini dapat di subtitusi dengan whey yang masih 

belum banyak diolah maksimal untuk meningkatkan kualitas 

pelet baik dari segi fisik maupun kandungan nutrisinya. 

Meningkatnya industri pengolahan keju juga akan 

menghasilkan limbah cair berupa whey  yang tidak 

dimanfaatkan kembali oleh industri pengolahan keju sehingga 

terbuang secara percuma dan dapat mengganggu lingkungan 

Nurliyani (2010) cairan limbah ini rentan menimbulkan 

masalah lingkungan karena cairan limbah ini mudah dicemari 

oleh mikro organisme. Hasil pemecahan dapat menyebabkan 

kurangnya oksigen dalam air dan tanah, karena whey memiliki 

biological oxygen demand (BOD) yang tinggi berasal dari 

laktosa. Padahal jika dimanfaatkan whey tersebut dapat 

digunakan menjadi berbagai produk yang cukup bermanfaat. 

Umumnya whey dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan 

sebagai tambahan dalam pembuatan beberapa produk pangan 

seperti roti, minuman, whey powder, dan whey pasta. Di 

Indonesia, whey belum banyak dimanfaatkan karena industri 

pengolahan keju saat ini masih fokus pada produk utamanya 

yaitu keju, padahal komposisi whey masih mengandung 50% 

nutrisi susu (Pradana et al., 2017). 

Salah satu pemanfaatannya adalah digunakan sebagai 

subtitusi pakan ternak, hal ini karena didalam whey juga 

memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi yang tentunya 

juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari 
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ternak. Menurut Spreer (1998) kandungan yang terdapat 

didalam whey  adalah protein 0,6%-1% dan laktosa 4%-7% 

sehingga whey sangat layak jika dijadikan sebagai bahan 

subtitusi dalam pembuatan pakan komplit dalam bentuk pelet 

karena kandungan protein yang ada didalam whey dapat 

membantu mencukupi kebutuhan nutrisi didalam tubuh ternak. 

Peningkatan kualitas pakan baik kualitas pelet mauapun 

kualitas nutrien yang terkandung diharapkan target dan tujuan 

produksi kelinci dapat tercapai. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan 

diatas yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Whey mempunyai kemampuan merekatkan bahan 

pakan ternak pada persentase tertentu. 

2. Produksi pakan dalam bentuk pelet perlu diperhatikan 

kualitas fisik sehingga diperlukan bahan perekat 

sekaligus menjadi penambah kesukaan ternak terhadap 

pakan tersebut sehingga tingkat konsumsi dapat 

meningkat. 

3. Tingkat konsumsi yang meningkat akan berpengaruh 

pada pemaksimalan peningkatan bobot badan. 

 

1.3 Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 

mempelajari pengaruh subtitusi whey pada pakan  lengkap 

kelinci berbentuk pelet terhadap sifat fisik pelet (densitas dan 

pellet durability index), konsumsi pakan dan bobot  badan  

kelinci. 
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1.4 Kegunaan 

 Kegunuaan yang diperoleh yaitu pemanfaatan limbah 

whey sebagai tambahan atau subtitusi pada pakan lengkap 

kelinci berbentuk pelet serta membantu dan memberi 

informasi kepada peternak maupun pengusaha pembuat pakan 

untuk meningkatkan kualitas pakan yang diproduksi. Selain 

itu, dapat menambah informasi bahwa whey dapat 

dimanfaatkan sebagai subtitusi pakan kelinci sehingga dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh 

whey yang masih belum dimanfaatkan dengan baik. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Whey merupakan limbah olahan susu hasil proses 

penggumpalan susu, yang menghasilkan produk sampingan 

berupa whey. Satu kg keju dihasilkan dari penggumpalan susu 

sebanyak 10 liter dan menghasilkan whey sebanyak 8 sampai 

9 liter. Pada umumnya whey dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak dan sebagai tambahan dalam pembuatan beberapa 

produk pangan (de Witt, 2001). Limbah hasil samping 

kegiatan pengolahan keju (whey) masih kurang termanfaatkan 

dengan baik. Sebagian besar hasil samping tersebut dibuang 

atau dibiarkan menggenang begitu saja tanpa adanya 

perlakuan. Pengolahan limbah yang tepat akan memberikan 

nilai guna limbah tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka 

perlu adanya penanganan lebih lanjut dalam pemanfaatannya 

yang salah satunya dapat digunakan untuk subtitusi pakan 

lengkap kelinci sebagai peningkatan produksi ternak serta 

efisiensi pakan yang diberikan. 

 Upaya yang dilakukan untuk mensubtitusikan whey 

pada pakan lengkap kelinci yaitu dengan mengolahnya dalam 

bentuk pelet. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan dan 
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terkadang menjadi salah satu kendala dalam penggunaan 

pakan berbentuk pelet yaitu terjadi kerusakan bentuk fisik atau 

hancur selama proses pembuatan dan transportasi 

(pengangkutan). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelet antara lain pati, serat dan lemak (Balagopalan et al., 

1988). Pati bila dipanaskan dengan air akan mengalami 

gelatinisasi yang berfungsi sebagai perekat sehingga 

mempengaruhi kekuatan pelet. Penyusun utama pati adalah 

amilosa dan amilopektin, amilosa tersusun atas satuan glukosa 

yang saling berkaitan (Yuniwati, dkk, 2011). Spreer (1998) 

kandungan yang terdapat didalam whey  adalah protein 0,6%-

1% dan laktosa 4%-7%. Laktosa adalah satu-satunya 

karbohidrat dalam susu dan merupakan disakarida yang terdiri 

dari gabungan monosakarida yaitu glukosa dan galaktosa 

(Sinuhaji, 2006), dengan demikian maka kandungan laktosa 

pada whey dapat dijadikan komponen untuk meningkatnya 

kualitas pelet yang dihasilkan. European whey product 

association (EWPA)  pada bukunya juga menyebutkan bahwa 

sifat kering whey dan kemampuan menyerap air pada laktosa 

whey yang diformulasikan pada ransum pakan memiliki efek 

menguntungkan pada kualitas pakan pelet, karena whey 

berperan penting dalam menciptakan pelet yang memiliki 

bentuk yang baik dengan durabilitas (jumlah runtuhan 

berkurang) dan densitas (tingkat kerapatan) yang baik. 

 Kualitas pelet akan mempengaruhi tingkat 

palatabilitas kelinci pada suatu pakan yang diberikan. Harris et 

al., (1983) Palatabilitas tergantung pada bau, rasa, tekstur dan 

beberapa faktor yang berhubungan dengan sifat pakan, selain 

itu kelinci menyukai pakan berbentuk pelet dibandingkan 

bentuk tepung. Palatabilitas yang optimal akan berkorelasi 

positif dengan tingkat konsumsi pakan, hal ini karena semakin 
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tinggi tingkat kesukaan kelinci terhadap pakan maka konsumsi 

akan maksimal. Menurut Rasyid (2009) salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertambahan bobot badan adalah konsumsi 

pakan, hal ini disebabkan oleh semakin banyak nutrisi yang 

diserap oleh tubuh ternak tersebut. 

 Hasil peneilitian yang telah dilakukan oleh Kishawy et 

al., (2018) menemukan bahwa dengan adanya penambahan 

bubuk whey dan asam sitrat pada pakan diet (susunan ransum 

yang diberikan pada jangka waktu tertentu dan untuk tujuan 

tertentu) kelinci menghasilkan pertambahan bobot badan, 

bobot badan akhir, rasio konversi pakan, efisiensi penyerapan 

protein yang baik, serta tingkat keseragaman yang tinggi, 

sedangkan untuk penambahan bubuk whey paling baik sebesar 

2,25% tanpa asam sitrat pada pakan dapat meningkatkan 

kinerja pertumbuhan, kecernaan nutrisi pakan, peningkatan 

kandungan protein pada otot paha dan meningkatkan 

kesehatan usus. Peningkatan kinerja pertumbuhan ini dapat 

dikaitkan dengan peningkatan jumlah sel goblet dan 

perkembangan kelenjar usus yang baik sehingga dapat 

meningkatkan kecernaan protein kasar, lemak, dan serat kasar 

secara signifikan. Hal ini didukung oleh Szczurek et al., 

(2013) menjelaskan bahwa konsentrat protein whey dapat 

menurunkan pH usus, efek ini berkaitan dengan aktivitas 

mikroflora usus kelinci termasuk bakteri asam laktat. Mehrez 

et al., (2015) dalam penelitiaannya menemukan bahwa kelinci 

yang diberi pakan dengan tambahan 3% whey memiliki 

kecernaan NDF, ADF, hemi-selulosa, selulosa dan lignin yang 

tinggi, nilai nutrisi seperti TDN, DE dan ME juga meningkat 

secara signifikan, hal ini karena whey dapat digunakan sebagai 

sumber alami peroksidase untuk memperbaiki efek negatif 

senyawa fenolik yang ditemukan dalam bahan pakan terutama 
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gossypol pada biji kapas. Peningkatan kecernaan dapat 

dikaitkan dengan efek positif dari enzim laktoperosidase (yang 

secara alami ditemukan didalam whey) dalam senyawa fenolik 

yang secara alami dikenal dengan unsur serat yaitu lignin pada 

pakan (Kroon et al., 1999). Penulis yang sama menambahkan 

bahwa peroksidase adalah enzim lignoselulitik karena 

sebagian besar senyawa fenolik dikenal sebagai penghambat 

enzim, hal ini menyebabkan peningkatan kecernaan semua 

komponen nutrisi.  

 
Gambar 1.  Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

 



9 
 

1.6 Hepotesis 

 Terdapat pengaruh positif dengan subtitusi limbah 

whey pada pakan lengkap kelinci berbentuk pelet terhadap 

peningkatan kualitas fisik pellet (densitas dan pellet durability 

index), konsumsi pakan serta bobot badan pada ternak kelinci. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Whey 

Whey adalah hasil samping dari industri pembuatan 

keju merupakan cairan bening berwarna kuning kehijauan 

yang diperoleh dari penyaringan dan pengepresan curd selama 

proses pembuatan keju seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

Industri keju dan kasein menghasilkan whey dalam jumlah 

yang banyak. Sebagian besar bahan organik dalam whey dapat 

mengurangi kadar oksigen dalam air. Whey bisa menjadi 

bahan baku pembuatan etanol karena didalamnya mengandung 

laktosa. Maka diharapkan pemanfaatan whey lebih optimal 

sehingga jumlahnya yang selama ini melimpah dan kurang 

termanfaatkan dapat berkurang (Siti, Apasari, Dessy, dan 

Hadiyanto, 2013). 

 Sekitar 80% total whey yang diproduksi di dunia 

adalah jenis whey rennet (whey manis). Whey rennet 

(selanjutnya disebut whey) memiliki keunggulan dibanding 

jenis whey lain, karena mengandung casein glycomacro 

peptida (CMP) yang variasi kandungannya antara 0.55 g/L 

hingga 0.7 g/L. Jenis peptida ini hanya dapat ditemukan di 

whey, karena whey menggunakan rennet yang dapat memecah 

dari k-kasein menjadi chymosi. CMP bermanfaat sebagai 

prebiotik dan aktivitas anticariogenic (Rigo et al., 2001).  
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Gambar 2. Whey hasil pemisahan dengan curd 

Whey dapat pula digunakan sebagai peningkat flavor, 

memodifikasi tekstur, dan meningkatkan nilai gizi pada keju 

untuk membantu proses emulsifikasi (Johnson, 2000). Setiap 

produksi 1 kilogram keju dari 10 liter susu akan menghasilkan 

8 sampai 9 liter whey. Komposisi utama bahan kering whey 

adalah 10% protein, 72% karbohidrat, 1% lemak, 8,2% abu, 

dan 2% protein yang tidak mengandung nitrogen. Mineral 

yang masih terkandung dalam whey antara lain adalah kalsium 

(Ca), fosfor (P), natrium (Na), dan kalium (K). Sehingga 

sangatlah penting untuk diperhatikan bahwa limbah cair 

(whey) yang dihasilkan dari proses pembuatan keju sangat 

bervariasi kandungannya, karena tergantung dari jenis keju 

yang dibuat (Jenie dan Rahayu, 1993). Protein whey tersusun 

dari beberapa komponen yang penting diwakili oleh β-

laktoglobulin, α-laktalbumin, imunoglobulin, albumin serum, 

laktoferin dan lakto-peroksidase (Brodziak et al., 2012). 

Komposisi kimia whey dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Laktosa, protein dan mineral merupakan komponen 

utama dalam bahan kering whey. Laktosa yang terkandung 

dalam whey asam lebih rendah dibandingkan dalam whey 

manis, karena sebagian laktosa dalam whey asam telah 
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terfermentasi menjadi asam laktat. Asam laktat yang 

terkandung dalam whey manis akan meningkat dengan cepat 

apabila tidak segera dipasteurisasi atau disimpan dengan suhu 

rendah. Rata-rata kandungan protein dalam whey manis lebih 

tinggi dari pada whey asam sehingga lebih menguntungkan 

apabila dimanfaatkan dalam industri makanan (Yudihapsari, 

2009). 

 

Tabel 1. Komposisi kimia whey 

Sumber: Yudhipsari (2009) 

 

 Koagulasi kasein yang diinduksi oleh enzim rennet 

pada pH sekitar 6,5 akan membentuk whey manis, sedangkan 

whey asam dengan pH kurang dari 5 hasil dari proses 

fermentasi atau penambahan asam organik ke koagulasi kasein 

seperti dalam pembuatan keju segar (Jelen, 2003). 

 

2.2 Pakan lengkap (Complete Feed) 

Pakan lengkap atau pakan komplit merupakan pakan 

yang memiliki gizi seimbang dan cukup untuk hewan tertentu 

melalui parameter tingkat fisiologis. Pakan tersebut dibuat 

melalui beberapa bahan pakan yang dicampur dan diberikan 

kepada ternak sebagai satu-satunya makanan untuk memenuhi 

Nutrisi Kandungan 

Air 83-87% 

Garam mineral 8-10% 

Laktosa 4,5-5% 

Protein 0,6-0,8% 

Lemak 0,4-0,5% 

PH <5 
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kebutuhan pokok dan untuk berproduksi. Menurut Ensminger 

et al., (1990), beberapa keuntungan yang diperoleh dari 

penggunaan ransum komplit antara lain: 1) meningkatkan 

efisiensi pemberian pakan, 2) ketika hijauan yang kurang 

disukai ternak disuplementasi dengan konsentrat terbatas dapat 

digunakan hijauan sebagai campuran, 3) campuran ransum 

komplit dapat memudahkan ternak untuk mendapatkan pakan 

lengkap. Keistimewaan ransum komplit adalah semua bahan-

bahan pakan yakni hijauan, bijian, konsentrat, suplemen 

protein, mineral dan vitamin dicampur bersama menjadi satu 

dan diberikan kepada ternak sebagai ransum tunggal. 

Pemakaian hijauan dan konsentrat dapat bervariasi dan dalam 

penyusunannya dapat dicari bahan yang sesuai dengan nilai 

ekonomi. 

Mutsari (2010) menerangkan bahwa salah satu 

kendala yang dihadapi dalam beternak kelinci adalah 

mahalnya pakan komplit atau pakan lengkap. Pakan 

merupakan komponen yang dominan dalam biaya produksi 

yaitu mencapai 60-70%. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi biaya produksi dengan cara 

menurunkan harga pakan yang digunakan. Pakan tersebut 

harus memiliki ketersediaan yang konsisten, komponen 

kandungan nutrisi dalam pakan tersebut harus memadai dan 

harganya murah. Pakan komplit merupakan metode dalam 

pembuatan pakan dimana bahan sumber serat kasar, sumber 

protein, energi serta lemak dicampur homogen melaui proses 

pencampuran fisik dan suplementasi yang dikemas dalam 

bentuk tertentu agar pemberiannya ke ternak efektif dan 

memudahkan dalam penyimpanan (Gustiani, 2015). 

Pakan lengkap (complete feed) adalah sistem 

pemberian pakan dalam bentuk tunggal yang dapat dibuat 
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dengan proses pelleting, yaitu proses pencampuran dan 

pemadatan beberapa bahan pakan melaui proses mekanik 

dengan tujuan untuk meningkatkan nilai nutrisi, palatabilitas, 

efisiensi pakan, menghindari seleksi pakan oleh ternak, serta 

memudahkan dalam pemberian pakan (Ngadiyono, Budisatria 

dan Sadeli, 2014). Bahan penyusun pakan lengkap dapat 

berupa produk pertanian jagung atau dapat juga 

mengoptimalkan limbah pertainan seperti jerami, dedak, dan 

bekatul, serta menggunakan limbah industri pertanian seperti 

bungkil sawit (Sari, 2006). 

 

2.3 Pelet 

Pelet merupakan pakan yang dibentuk silinder padat 

dan kompak melalui proses pelleting. Ensminger et al, (1990) 

menyatakan bahwa pelet adalah ransum yang dibuat dengan 

menggiling bahan, mencampur, memadatkan dan mengeraskan 

ransum sampai keluar dari mesin pencetak melalui proses 

mekanik. Mathius et al., (2006) pakan dalam bentuk pelet 

merupakan salah satu cara pengawetan bahan pakan dalam 

bentuk yang lebih terjamin tingkat penyediannya untuk 

mempertahakan kualitas pakan. pelet dapat dibuat dalam 

bentuk gumpalan atau silinder yang memiliki perbedaan 

diameter, panjang dan tingkat kekuatannya.  

Keuntungan memproses pelet adalah memaksimalkan 

waktu yang digunakan untuk makan dan meningkatkan laju 

pertumbuhan karena konsumsinya lebih banyak sehingga 

tumbuh lebih cepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam pembuatan pelet untuk menghasilkan kualitas yang baik 

dengan biaya operasional yang rendah, diantaranya yaitu 

ukuran ketebalan die (cetakan), diameter die, kecepatan 

putaran die, dan ukuran pemberian pakan (Syamsu, 2007). 
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Menurut Pathak (1997) tujuan dari pembuatan pelet juga untuk 

mencegah ternak memilih pakan yang diberikan, mengurangi 

sifat berdebu pakan, meningkatkan palatabilitas pakan, 

mengurangi pakan yang terbuang, mengurangi sifat 

voluminous pakan dan untuk mempermudah penanganan pada 

saat penyimpanan dan transportasi. 

Kualitas pakan berbentuk pelet juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu mesin yang digunakan, pengolahan 

pakan, dan bahan baku penyusunnya. Balagopalan et al., 

(1988) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelet antara lain pati, serat dan lemak. Pati bila 

dipanaskan dengan air akan mengalami gelatinisasi yang 

berfungsi sebagai perekat sehingga mempengaruhi kekuatan 

pelet. Serat berfungsi sebagai kerangka pelet dan lemak 

berfungsi sebagai pelicin selama proses pembentukan pelet 

dalam mesin pelet sehingga mempermudah pembentukan 

pelet. 

 

2.4 Proses pembuatan pelet 

Proses pembuatan pelet merupakan salah satu tahap 

yang penting untuk menentukan kualitas pelet yang dihasilkan, 

sehingga prosedur yang digunakan dalam pembuatan atau 

pencetakan pakan berbentuk pelet harus sangat diperhatikan. 

Sumartini (2004) menerangkan bahwa proses pembuatan pelet 

merupakan proses pengolahan bahan baku pakan secara 

mekanik yang ditunjang oleh faktor kadar air, panas dan 

tekanan. Tahap dalam proses pembuatan pelet adalah 

penggilingan, pencampuran, pencetakan, dan pendinginan. 

Penggilingan merupakan proses pengecilan ukuran 

partikel bahan pakan agar nantinya dapat bercampur dengan 

bahan lainnya secara homogen. Dengan memperkecil ukuran 
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maka bahan dapat dipisahkan menurut keperluan penggunaan 

dan meningkatkan daya reaktivitasnya (Sumartini, 2004). 

Pengilingan bertujuan untuk: meningkatkan kecernaan pakan, 

meningkatkan palatabilitas dan efisiensi penggunaan pakan, 

menyeragamkan bentuk dan ukuran partikel, memudahkan 

dalam proses pembuatan pelet, dan meningkatkan kualitas 

fisik produk (Kulig and Laskowski, 2008) 

Pencampuran bahan-bahan penyusun pakan bertujuan 

untuk menghasilkan pakan dengan distribusi bahan-bahan 

pakan yang merata. Proses pencampuran bahan dilakukan 

secara merata atau homogen agar seluruh bagian pakan yang 

dihasilkan memiliki kandungan nutrisi yang merata dan sesuai 

dengan formulasi yang telah ditentukan. Pencampuran bahan-

bahan pakan dimulai dari bahan yang memiliki proporsi atau 

volume paling besar kemudian dilakukan penambahan bahan 

dengan volume yang lebih kecil. Bahan-bahan pakan yang 

memiliki kuantitas sedikit akan dilakukan pencampuran pada 

tempat yang terpisah dahulu sebelum ditambahkan pada mesin 

pencampur (mixer) (Kulig and Laskowski, 2008). 

Proses pengkondisian atau conditioning dalam 

pembuatan pelet dapat meningkatkan kualitas pelet baik dari 

segi fisik maupun kandungan nutrsi (Thomas, et al., 1997). 

Pembutan pelet dengan penambahan air, panas dan tekanan 

dalam jangka waktu tertentu dapat meningkatkan kualitas 

pakan yang dihasilkan. Jumlah air atau uap panas yang 

ditambah saat pembuatan pelet akan sangat berpengaruh 

terhadap kualitas pelet (Khalil dan Suryahadi, 1997). 

Pemberian atau penyemprotan air dalam bahan tidak 

akan merubah susunan nutrisi dari suatu bahan pakan (Thomas 

et al., 1997). Air juga berperan dalam gelatinisasi pada proses 

pengolahan yang didukung oleh adanya panas (Dewi, 2001). 
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Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2002) 

pembuatan pelet dengan penambahan air sebanyak 5% melalui 

proses penyemprotan dapat menghasilkan pelet dengan 

kerapatan tumpukan sebesar 500 kg/   dan kerapatan 

pemadatan tumpukan pelet sebesar 570 kg/  . 

Penambahan air pada bahan pakan dapat menjadi 

pembantu pembentuk pelet dalam proses produksi. 

Penambahan air melalui penyemprotan dalam proses 

pembuatan pelet akan meningkatkan kadar air sehingga tekstur 

bahan akan menjadi lebih lunak. Permukaan yang lunak atau 

basah dapat menyebabkan faktor gesekan akan menurun 

sehingga proses penekanan dan pengeluaran pelet pada proses 

pelleting akan lebih cepat. Penambahan air yang terlalu tinggi 

dapat mengurangi kualitas pelet terutama pada daya 

simpannya (Thomas et al., 1997). 

Kulig and laskowski (2008) menerangkan bahwa 

pelleting adalah pencampuran bahan baku dengan cara 

memadatkan dan menekan bahan baku melauli lubang silinder. 

Beberapa hal yang berpengaruh pada proses pelleting adalah 

karakteristik bahan baku (formula, keseragaman, ukuran 

partikel, dan kadar air), tingkat kehalusan dari proses 

penggilingan bahan-bahan pakan, dan proses conditioning.  

Proses pendinginan (cooling) dilakukan untuk 

mengurangi kadar air dan suhu panas pelet setelah percetakan. 

Rata-rata suhu pelet pada saat keluar dari die berkisar antara 

60-95°C dengan kandungan air sebanyak 120-175 g/kg. Air 

bebas dalam pelet akan menurun pada saat proses 

pendinginan, sehingga memiliki daya simpan yang lama untuk 

menunjang proses pengiriman pakan (Thomas et al., 1997). 
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2.5 Bahan perekat 

Pembuatan pelet pakan lengkap yang tersusun dari 

berbagai partikel yang mempunyai ukuran berbeda-beda 

menjadi salah satu alasan penting untuk memperhatikan 

homogenitas yang stabil dalam bentuk pelet, maka perekat 

yang terkandung dalam bahan-bahan pakan sangat penting 

untuk diperhatikan. Behnke (2001) menyatakan bahwa perekat 

merupakan suatu bahan yang memiliki fungsi untuk mengikat 

komponen-komponen pakan pada bentuk pelet sehingga 

memiliki struktur yang tetap kompak. 

Bahan perekat yang memiliki fungsi mengikat 

komponen bahan pakan dengan kompak agar tidak mudah 

hancur, dan mudah dibentuk saat proses pembuatannya. Bahan 

yang biasanya digunakan untuk perekat antara lain kanji, sagu, 

tepung gaplek, dan air sedangkan pengikat sintetis antara lain 

CMC (carboxy methyl cellulose), bentonit, Ligno sulfonat 

(Retnani et al., 2009). 

Pada hasil penelitian Fibrianti (2003) dikatakan bahwa 

dengan adanya penurunan kadar air pada  pakan yang 

menyebabkan ransum menjadi kering dan semakin kecil 

sehingga berpengaruh terhadap ketahanan gesekan pelet 

menjadi menurun, semakin lama pelet disimpan maka semakin 

rapuh dengan semakin lama penyimpanan. Demikian halnya 

ketika pada nilai rataan pada minggu ke-4 menuju minggu ke-

6 yang meningkat karena pengaruh kenaikan kadar air 

sehingga menjaga ketahanan pelet terhadap gesekan. 

Dalam memilih bahan perekat perlu dilakukan 

beberapa pertimbangan antara lain ketersediaan dan harganya, 

mempunyai daya rekat yang tinggi, mudah dicerna, dan tidak 

mengandung racun. Kandungan pati berperan penting dalam 

pembuatan pelet. Apabila pati dipanaskan dengan air maka 
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akan mengalami gelatinisasi dan manjadi perekat sehingga 

mempengaruhi kualitas pelet (Lucht, 2001). 

 

2.6 Sifat fisik pakan 

2.6.1 Densitas (kerapatan tumpukan) 

Densitas (kerapatan tumpukan) merupakan 

perbandingan antara berat bahan dengan volume ruangan 

yang ditempati. Krisnan dan Ginting (2009) menjelaskan 

bahwa densitas berpengaruh terhadap daya campur dan 

ketelitian penakaran secara otomatis, seperti berat jenis. 

Sifat ini dapat digunakan untuk memperhitungkan volume 

ruangan yang dibutuhkan oleh bahan tertentu misalnya 

dalam mesin pencampur, dan juga silo. Densitas ini juga 

dipakai untuk mengetahui kekompakan dan tekstur pakan. 

Tekstur yang kompak akan tahan terhadap pengaruh 

penekanan sehingga ikatan antar partikel pakan penyusun 

menjadi sangat kuat dan juga dapat meminimalisir rongga 

udara yang menempati ruang antar partikel. 

Satuan densitas dapat dinyatakan dengan g per cm³ 

atau kg per m³. Diukur setelah melakukan proses pemadatan 

yaitu dengan  menggetarkan gelas ukur dengan alat shaker 

selama lima menit sampai volumeya tidak berubah lagi. 

Densitas ini antara lain berguna untuk memperkirakan luas 

tempat penyimpanan pelet tersebut (Susilawati, dkk., 2012). 

Rataan kerapatan tumpukan pakan komersil yang berbentuk 

pelet  menurut Retnani et al., (2010) adalah sebesar 0.7 g mL-

1.  Lebih kecilnya nilai kerapatan menunjukkan bahwa dengan 

berat pakan pellet yang sama lebih membutuhkan ruang atau 

volume yang lebih luas. Hasil ini dapat mempengaruhi 

besarnya kemasan serta proses pengangkutan pakan pelet. 
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Khalil (1999) dalam Akbar, dkk (2017) menyatakan 

bahwa kerapatan tumpukan pakan pellet merupakan sifat fisik 

yang penting untuk diketahui. Fungsi dari kerapatan tumpukan 

hampir sama dengan berat jenis. Kerapatan tumpukan dapat 

menentukan densitas dari pakan pellet yang diproduksi. Fungsi 

lain dari adanya nilai kerapatan tumpukan adalah menjadi 

salah satu faktor dalam penakaran otomatis pakan pelet. 

Adapun rumus perhitungan densitas adalah : 

          (
    

   
)  

            ( )

       (   )
      

Satuan densitas dapat dinyatakan dengan g/    atau 

kg/m³. Diukur dengan proses pemadatan yaitu dengan 

menggetarkan gelas ukur dengan alat shaker selama lima 

menit sempai volumenya tidak berubah lagi. Densitas ini 

berguna juga untuk memperkirakan luas penyimpanan pelet 

tersebut (Susilawati, 2012). 

 

2.6.2 Durabilitas 

Durability berkaitan dengan beberapa proses 

penanganan pelet untuk proses transportasi serta 

pendistribusian pada ternak. Krisnan dan Ginting (2009) 

menyatakan bahwa durabilitas atau uji ketahanan terhadap 

benturan dilakukan untuk mengetahui apakah pelet yang 

dibuat mampu bertahan terhadap benturan, gesekan, terjatuh 

dan tertimpa pada saat proses penyimpanan maupun distribusi. 

Doizer (2001) menerangkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi durabilitas pelet adalah karakteristik bahan 

baku (protein, lemak, serat, pati, densitas, tekstur dan air) serta 

ukuran partikel. Penelitian yang dilakukan Fairfield (2003) 

untuk menguji ketahanan pelet terhadap gesekan diukur 

dengan cara memasukkan pelet sebanyak 500 gram ke dalam 
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durability pellet tester selama 10 menit dengan kecepatan 

putaran 50 rpm. Kemudian pelet dikeluarkan dan diayak 

dengan menggunakan sieve nomer delapan. Pelet yang 

tertahan pada sieve nomer delapan ditimbang sebagai berat 

akhir.   

Kualitas pelet untuk pakan beberapa jenis pakan 

ternak berbeda-beda, perbedaan ini berkaitan erat dengan daya 

tahan pelet terhadap proses penanganan. Pelet harus memiliki 

indek ketahanan (PDI) yang baik sehingga pelet memiliki 

tingkat kekuatan dan ketahanan yang baik selama proses 

penanganan. Standar spesifikasi durability index yang 

digunakan adalah minimum 80% (Dozier, 2001). Daya tahan 

pellet diukur dengan durability pellet tester yaitu uji ketahanan 

standar pelet. Pelet yang baik adalah pelet yang kompak, 

kokoh dan tidak mudah rapuh (Murdinah, 1989). Sholihah 

(2011) mengatakan bahwa pelet  yang  baik  adalah  pelet  

yang  kompak,  kokoh  dan tidak mudah rapuh. Nilai 

durabilitas pada semua perlakuan menunjukkan hasil yang 

baik yaitu berkisar antara 97-98%. Durabilitas pelet dihitung 

dengan rumus : 

     ( )  
                  ( )

                                    ( )
 

     

 

 Pengujian pellet durability index (PDI), pelet yang 

memiliki kadar air paling tinggi cenderung rapuh 

dibandingkan dengan pelet berkadar air rendah, sehingga 

berpengaruh terhadap nilai kerapatan tumpukan dan kerapatan 

pemadatan tumpukan menjadi lebih kecil dibanding dengan 

pelet berkadar air rendah (Havidzati, 2013). 
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2.7 Kelinci 

Klasifikasi Kelinci secara ilmiah menurut Damron 

(2003) adalah sebagai berikut :  

Kingdom : Animal (hewan)  

Phylum  : Chordata (mempunyai notochord)  

Sub phylum  : Vertebrata (bertulang belakang)  

Kelas   : Mammalia (memiliki kelenjar air 

susu)  

Ordo :Logomorpha (memiliki dua pasang 

gigi seri rahang atas)  

Famili :Leporidae (rumus gigi 8 pasang diatas 

dan 6 pasang dibawah)  

Genus   :Oryctolagus (morfologi yang sama)  

Spesies  : Oryctolagus cuniculus.  

 Kelinci merupakan ternak yang tergolong mudah 

untuk dibudidayakan karena memiliki tingkat adaptasi yang 

baik terhadap lingkungan sekitar. Jenis kelinci menurut 

kegunaannya dibagi menjadi dua yaitu kelinci jenis pedaging 

dan kelinci jenis hias (Susilorini, dkk., 2006). Berdasarkan 

tujuan pemeliharaan kelinci dibedakan menjadi kelinci hias 

yang berguna untuk menghasilkan fur (kulit rambut) dan 

kesenangan (fancy) untuk pemiliknya. Kelinci pedaging 

memiliki pertumbuhan yang relatif cepat dan menghasilkan 

daging yang tinggi. Daging kelinci memiliki protein 20,8%, 

lemak 10,2%, dan energi 7,3% MJ/Kg, kandungan asam lemak 

lenoleat tertinggi diantara ternak yang lain yaitu sebesar 

22,5%, dan kandungan kolesterolnya hanya sebesar 0,1% atau 

1,39 g/kg, sehingga daging kelinci memiliki kualitas yang 

sangat baik (Savitri, 2009). 

Kelinci di Indonesia dapat diternakkan atau 

dikembangkan dengan baik didaerah yang memiliki ketinggian 
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500 meter diatas permukaan laut dan suhu berkisar antara 15-

18 °C. Temperatur yang ideal dalam kandang kelinci adalah 

15-16 °C, akan tetapi pada suhu 10-30 °C kelinci masih dapat 

hidup (Rukmana, 2005). 

 Menurut Kartadistra (1997), kelinci termasuk ternak 

pseudoruminant, yaitu hewan herbivora yang tidak dapat 

mencerna serat kasar secara baik. Kelinci memfermentasi 

pakan di coecum (bagian pertama usus besar), yang kurang 

lebih merupakan lima puluh persen dari seluruh kapasitas 

ususnya. Walaupun memiliki coecum yang besar, akan tetapi 

kelinci ternyata tidak mampu mencerna bahan pakan yang 

memiliki serat kasar tinggi dari hijauan sebanyak yang dapat 

dicerna oleh ternak ruminansia. 

 

Tabel 2. Kebutuhan bahan kering pakan berdasarkan periode 

pemeliharaan 

 
Sumber: NRC (1977) dalam Ensminger (1991) 

 

Kebutuhan nutrisi kelinci tergantung dari jenis, umur, 

bobot badan, fase pertumbuhan, produksi, dan lingkungan 

pemeliharaan. Semakin banyak bobot badan dan semakin 

cepat pertumbuhannya maka kebutuhan nutrisinya juga akan 

semakin tinggi. Jumlah kandungan nutrisi dalam pakan yang 
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diberikan dapat mempengaruhi tingkat pertambahan bobot 

badan yang dihasilkan, karena tingkat kandungan nutrisi akan 

berbanding lurus dengan pertambahan bobot badan (Ali, dkk., 

2010). Bobot awal kelinci akan mempengaruhi bobot hidup 

kelinci, karena ketika bobot awalnya lebih tinggi maka hasil 

bobot akhirnya akan lebih baik pula (Risqiani, 2011). Jumlah 

pemberian pakan bervariasi bergantung pada periode 

pemeliharaan dan dan bobot badan kelinci seperti pada Tabel 

2. 

 

Tabel 3. Kebutuhan zat gizi pakan pada kelinci 

 
Sumber: Ensminger (1991) 

 

 Pakan kelinci yang baik adalah terdiri dari sayur hijau, 

jerami, biji-bijian, umbi dan konsentrat. Hijauan yang dapat 

diberikan antara lain rumput lapang, limbah sayuran berupa 

kangkung dan wortel, daun pepaya, daun talas dan lain-lain. 

Sedangkan untuk makanan jenis umbi-umbian seperti ubi 

jalar, singkong dan lainnya dapat diberikan kepada kelinci 

pakan tambahan. Konsentrat juga diperlukan dalam tambahan 
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makanan kelinci, berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi 

yang diberikan dan mempermudah penyediaan makanan 

(BPPT, 2007). Pemberian pakan berupa pakan lengkap harus 

mengacu pada kebutuhan nutrisi kelinci (Tabel 3). 

 Menurut sarwono (2008), jenis pakan yang diberikan 

atau dipakai tidak bersaing dangan kepentingan manusia atau 

ternak industri intensif seperti ayam. Pendayagunaan bahan 

pakan yang tidak berasal dari bahan makanan manusia sangat 

diutamakan dalam peternakan kelinci. Ditambahkan pula 

perhari kelinci dapat mengkonsumsi hijauan yang berasal dari 

limbah sayuran dan daun-dauan. Konsentrat dalam pakan 

kelinci berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi pakan 

tambahan atau pakan penguat yang memiliki kualitas nutrien 

baik dan mudah dicerna oleh ternak, dengan kandungan 

protein yang tinggi dan kandungan serat kasarnya yang rendah 

sehingga berfungsi untuk memenuhi kekurangan nutrisi pakan 

kelinci yang sebagian besar berasal dari makanan mengandung 

serat kasar tinggi.  

 

2.8 Konsumsi pakan 

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang 

dimakan atau dikonsumsi oleh ternak pada lama waktu 

tertentu. Irfandi (2010) menyatakan bahwa konsusmsi adalah 

jumlah pakan yang dimakan oleh ternak selama periode 

tertentu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pokok dan produksi, karena dengan mengetahui jumlah 

konsumsi pakan dapat ditentukan formulasi pakan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Parakkasi (1999) 

menjelaskan bahwa konsumsi pakan adalah jumlah pakan 

yang dimakan oleh ternak baik secara individu maupun 

kelompok dalam periode waktu tertentu. Tingkat konsumsi 
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(voluntary feed intake/ VFI) dapat diukur dengan pemberian 

pakan secara adlibitum. Sedangkan Tillman et all (1991) 

menambahkan bahwa ternak akan mengkonsumsi pakan untuk 

memenuhi kebutuhan energinya, sehingga tingkat pakan yang 

dikonsumsi cenderung berkorelasi dengan tingkat energi pada 

suatu pakan. Jumlah konsumsi pakan merupakan faktor 

penentu akan nutrisi pakan yang diperoleh oleh ternak yang 

kemudian mempengaruhi tingkat produksi. Faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan sangatlah komplek dan 

banyak faktor yang terlibat didalamnya seperti sifat-sifat 

pakan, faktor ternak, dan faktor lingkungan (Wodzicka et al., 

1993 dalam Krisna 2017). 

Sarwono (2003) menyatakan seperti halnya ternak 

ruminansia, kelinci membutuhkan berbagai macam nutrisi 

untuk menunjang kehidupannya seperti karbohidrat, lemak, 

protein, mineral, vitamin, dan air. Jumlah kebutuhannya 

tergantung umur, tujuan produksi, serta laju pertumbuhan. 

Banyaknya pakan yang dikonsumsi oleh kelinci tergantung 

pada tipe kelinci, berat badan, dan umur kelinci. Konsumsi 

pakan kelinci dewasa dengan bobot badan sekitar 2-4 kg rata-

rata mencapai 120-180 g/ekor/hari. 

Pakan dengan energi tinggi dikonsusmsi lebih sedikit 

dibandingkan pakan dengan kandungan energi rendah 

(Suprijatna et al., 2005). Kandungan energi dalam pakan yang 

diberikan pada ternak kelinci perlu diperhatikan kandungan zat 

nutrisi lainnya. Meskipun energi terpenuhi, tetapi bila 

kebutuhan nutrisi zat-zat makanan yang lain belum terpenuhi 

sesuai dengan kebutuhan, maka efisiensi penggunaan pakan 

menjadi rendah dan dapat menjadikan defisiensi nutrisi yang 

lain. 
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2.9 Bobot Badan Kelinci 

Menurut Church and Pond (1980) Pertambahan bobot 

merupakan salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas bahan pakan yang diberikan kepada 

ternak, karena pertumbuhan yang diperoleh dari suatu 

percobaan menjadi salah satu indikasi pemanfaatan nutrisi 

dalam ransum yang diberikan. Tillman (1991) menyatakan 

bahwa pertumbuhan umumnya dinyatakan dengan pengukuran 

kenaikan berat badan yang dengan melakukan penimbangan 

berulang-ulang dan diketengahkan dengan pertumbuhan berat 

badan setiap hari, minggu atau tiap satuan waktu lainnya.  

 Penimbangann ternak pada setiap jangka waktu 

tertentu misalnya setiap minggu akan dapat diketahui besarnya 

pertambahan bobot badan ternak yang dapat digunakan untuk 

mengontrol kecepatan pertumbuhan (Kamal, 1997). Data 

pertumbuhan bobot badan dapat digunakan untuk mengetahui 

nilai suatu bahan pakan bagi ternak. Pertumbuhan adalah 

proses pertumbuhan ukuran fisik individu atau organ yang 

meliputi pertambahan jumlah sel, volume, jenis, maupun 

substansi sel yang terkandung didalamnya dan bersifat tidak 

kembali (Sugito, 2001). Pertumbuhan biasanya diukur dengan 

bertambahnya bobot hidup yang diiringi dengan perubahan 

ukuran tubuh. 
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Pertumbuhan ternak pada umumnya mengikuti pola 

kurva berbentuk sigmoid yang merupakan hubungan dari 

bobot tubuh, umur, dan pola pertumbuhan yang terjadi pada 

kelinci sejak lahir (Sanford, 1980). Proses pertumbuhan terdiri 

dari dua aspek, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. 

Pertumbuhan berupa pertumbuhan bobot badan persatuan 

waktu hingga dewasa tubuh, sedangkan perkembangan 

merupakan perubahan dalam bentuk , komposisi serta tinggi 

tubuh. Anggorodi (1990) pertumbuhan murni meliputi 

pertambahan dalam bentuk daging, tulang, jantung, otak, dan 

semua jaringan tubuh lainnya (kecuali jaringan lemak) dan 

alat-alat tubuh., dari sudut kimiawi pertumbuhan murni 

merupakan suatu penembahan dalam jumlah protein dan zat-

zat mineral yang tertimbun dalam tubuh. 

Menurut Fernandez and Fraga (1996) pertambahan 

bobot badan kelinci yang diberi pakan mengandung lemak 

hewani menghasilkan pertambahan bobot badan yang lebih 

rendah apabila dibandingkan dengan yang diberi pakan 

mengandung lemak nabati. Astuti (2009) menyatakan 

pertumbuhan ternak dinyatakan dengan perubahan berat hidup, 

perubahan tinggi atau panjang badan. Pengukuran secara 

praktis dengan melakukan penimbangan berat badan, semakin 

tinggi peningkatan berat badan perhari maka makin baik 

pertumbuhannya. Pencapaian berat badan yang optimal sangat 
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ditentukan oleh faktor genetis, lingkungan, manajemen, dan 

pakan. Faktor yang mempunyai pengaruh secara nyata adalah 

pakan, apabila pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 

nutrien yang dibutuhkan ternak dan seimbang, maka 

pertumbuhan dapat maksimal.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian ini dilakukan selama empat minggu yaitu 

pada 01 Mei sampai 28 Mei 2018. Penelitian dilakukan di 

peternakan kelinci ARK Rabbit yang berlokasi di Desa 

Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang 

.  

3.2 Materi penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan selama empat minggu pada variabel 

bobot badan kelinci dan data sekunder diperoleh dari 

penelitian terdahulu yang membahas penggunaan whey untuk 

pakan kelinci pada variabel yang diteliti yaitu kualitas pelet, 

konsumsi pakan, dan bobot badan kelinci. Hal ini juga senada 

dengan Sugiono (2009) data yang telah dikumpulkan dengan 

maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi, data ini 

dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang 

menjadi data sekunder adalah jurnal penelitian, artikel, buku, 

literatur serta situs di internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

  

3.3  Metode penelitian 

Metode kegiatan yang dilakukan adalah: 

3.3.1 Studi literatur 

Kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengkaji 

literatur dengan konsep penelitian deskriptif dengan 

memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pemanfaatan 

limbah whey sebagai subtitusi pakan lengkap kelinci dalam 
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bentuk pelet sehingga dapat meningkatkan kualitas pelet, 

konsumsi pakan serta bobot badan kelinci. Menurut Arikunto 

(2010) penelitian deskriptif merupakan pengumpulan data 

berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap 

objek penelitian, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut 

untuk dicari perananannya. Pendekatan yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendapat 

Sulistyodan Basuki (2006) dalam Prabowo dan Heriyanto 

(2013) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

berhubungan dengan ide, persepsi, pendapatkepercayaan orang 

yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan 

angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam 

penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran 

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia 

yang telah diteliti. Metode pendekatan Deskriptif Kualitatif 

adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa 

faktor- faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan 

penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek 

penelitian.  

3.3.2 Observasi lapang  

Kegiatan terlibat langsung di lapangan dalam 

pembuatan pakan pelet kelinci dengan subtitusi whey dan 

pengukuran bobot badan kelinci selama empat minggu. 

Kegiatan lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran 6.  

 

3.4 Tahap penelitian   

Tahap penelitian yang dilakukan untuk menganalisis 

data dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 
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3.4.1 Pengumpulan Data (Data Collection)    

Dilakukan dengan cara pencarian data yang diperlukan 

terhadap berbagai jenis data dan bentuk data, baik data primer 

maupuan data sekunder yang ada di lapangan, kemudian 

melaksanakan pengumpulan dan pencatatan. 

3.4.2 Reduksi Data (Data Reduction)  

Proses reduksi data pada penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: pertama, merangkum hasil-hasil catatan data 

selama proses penelitian yang masih acak dan tidak teratur 

kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Kedua, peneliti 

menyusun data hasil catatan tadi menjadi kalimat faktual 

berupa paragraf penuh sesuai dengan fokus penelitian. 

3.4.3 Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi penyajian data, maka langkah 

selanjutnya mendisplaykan data. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data akan tersusun dalam pola hubungan dan 

akan mudah dipahami, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dalam 

penelitian ini dipaparkan dalam bentuk teks deskriptif. 

3.4.4 Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Pada tahap ini didasarkan pada reduksi data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat pengumpulan data 

kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 
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3.5.1 Kualitas Pelet 

Kualitas pelet diukur melalui uji densitas dan pellet 

durability indexs (PDI). Prosedur pengujian menurut 

Handayani (2010) dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 

Lampiran 3. 

3.5.2 Konsumsi Pakan 

Hasil pengukuran konsumsi pakan didasarkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Kishawy et al., (2018) yang 

kemudian diuraikan secara deskriptif. 

3.5.3 Bobot Badan Kelinci 

Bobot badan kelinci diukur dari bobot hidup dan 

pertambahan bobot badan yang dilakukan selama empat 

minggu. 

 

3.6 Hasil Analisis Laboratorium 

 Kandungan nutrisi pada pakan yang dibuat (Tabel 4). 

Kandungan nutrisi pakan tersebut dianalisis di Laboratorium 

Sentral Universitas Muhammaddiyah Malang. 

 

Tabel 4. Hasil analisa proksimat 

Bahan 

Kandungan Nutrisi 

Kadar 

Air 

(%) 

Bahan 

Kering 

(%) 

Abu 

(%) 

Protein 

Kasar 

(%) 

Serat 

Kasar 

(%) 

Lemak 

Kasar 

(%) 

Pakan 

lengkap 

kelinci 

9,72 90,28 18,9 15,75 16,22 1,92 

Sumber: Laboratorium Sentral Universitas 

Muhammadiyah Malang 
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3.7 Analisis Data 

Data pada penelitian ini dianalisis dengan konsep 

penelitian secara deskriptif, sehingga dapat memberikan 

gambaran dan penjelasan menangani permasalahan yang 

diangkat. Setelah penjelasan secara deskriptif maka akan 

ditarik kesimpulan. 

 

3.8 Batasan Istilah 

1. Subtitusi bahan pakan : Penggantian atau 

penambahan salah satu maupun beberapa bahan yang 

digunakan untuk pakan ternak. 

2. Whey   : Cairan semi transparan 

yang tertinggal selama proses pengendapan dalam 

pembuatan keju 

3. Kelinci pedaging  : Jenis kelinci yang 

memiliki bobot badan relatif lebih tinggi dan 

dimanfaatkan sebagai penghasil daging. 

4. Pakan komplit  : Pakan yang tersusun 

dari campuran beberapa bahan pakan dan telah 

disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi ternak. 

5. Pelet   : Jenis bentuk pakan 

yang memiliki bentuk silender pejal dengan ukuran 

tertentu yang berasal dari proses pelleting   bahan 

pakan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kualitas pelet 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Chevanan et al., (2009) whey merupakan produk samping dari 

pembuatan keju dan memiliki sifat pengikat  yang sangat baik. 

Namun subtitusi whey pada proses pembuatan pelet (pelleting) 

memberikan beberapa kendala diantaranya meningkatkan 

densitas yang signifikan dan menaikkan indeks penyerapan 

air. 

 

Tabel 5. Hasil pengukuran kualitas pelet 

Kualitas 

pelet 
Tanpa whey 

Penambahan whey 

5% 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Densitas 

(g/cm³) 
0,4 0,41 0,43 1,05 1,07 1,06 

Durabilitas 

(%) 
89 65 56 94,04 94,02 93,52 

Keterangan : P1 (ransum+ DDGS 20%), P2 (ransum+DDGS 

30%), P3 (ransum+DDGS 40%). 

Sumber       : tanpa whey (Chevanan et al., (2009)), dan 

penambahan whey 5%  (Chevanan et al.,            

(2005)) 

 

4.1.1 Densitas pelet 

Pembuatan pakan dalam bentuk pelet salah satunya 

dapat meningkatkan densitas pakan menurut Giyanto (2015) 

tujuan dari pembuatan pakan pelet yaitu mengurangi debu, 

meningkatkan kandungan nutrisi, dan dapat meningkatkan 
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densitas pakan. Pengujian densitas dilakukan untuk 

mengetahui seberapa banyak jumlah pakan pelet (gram) yang 

dapat disimpan dalam suatu wadah (liter). Semakin tinggi nilai 

densitas maka semakin menguntungkan dalam penyimpanan, 

dengan mengetahui densitas akan membantu proses 

pengemasan pelet sebelum dilakukan distribusi. Menurut 

Juniyanto, dkk., (2010) mangatakan bahwa keuntungan pelet 

yang memiliki nilai densitas yang tinggi dapat mengurangi 

keambaan, mengurangi tempat penyimpanan, menekan biaya 

transportasi, memudahkan penanganan dan penyajian pakan. 

Selain itu, Menurut Krisnan dan Ginting (2009) dengan 

meningkatnya densitas pakan dapat mengurangi sifat 

keambaan (bulky) sehingga dapat meningkatkan konsumsi 

pakan dan mengurangi kemungkinan pakan yang tercecer serta 

dapat mencegah peruraian kembali komponen penyusun pelet 

sehingga konsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan standar.  

Pakan yang memiliki sifat bulky tinggi dapat 

menyebabkan kapasitas sistem pencernaan cepat penuh dan 

dapat menghentikan konsumsi pakan. Semakin rendah nilai 

densitas dalam suatu pakan menunjukan bahwa sifat bulky 

yang semakin tinggi (Akmal dan Filawati, 2008). Pengujian 

densitas dilakukan dengan menggunakan wadah berukuran 

satu liter. Pelet dimasukkan kedalam wadah tersebut dan 

ditimbang berapa banyak pelet yang dapat tertampung pada 

wadah tersebut.   

Adanya perekat dalam pembuatan pakan 

meningkatkan kekompakan pelet. Pelet yang tidak 

ditambahkan perekat memiliki sifat bulky yang tinggi yang 

menyebabkan nilai densitasnya menjadi lebih rendah. Menurut 

Retnani, dkk., (2011) bahwa kandungan serat kasar yang 

tinggi pada suatu bahan pakan dapat menyebabkan pelet 
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kurang kokoh dan mudah rapuh. Semakin tinggi densitas suatu 

pakan maka sifat bulky pakan menurun dan dapat 

meningkatkan konsumsi pakan (Krisnan dan Ginting, 2009). 

Pada Tabel 5 diketahui nilai densitas pelet dengan 

penambahan whey sebesar 1,05 sampai 1,07 g/cm³, dengan 

rata-rata kepadatan 1,06 g/cm³. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Chevanan et al., (2005) dengan formula 

ransum yang sama tetapi tidak dilakukan penambahan whey 

nilai densitasnya mencapai 0,43 g/cm³. Nilai densitas ini 

dimungkinkan karena interaksi kimia, seperti kandungan pati 

dan serat. Menurut Retanani, dkk., (2010) rata-rata kerapatan 

tumpukan pada pakan komersial yang berbentuk pelet adalah 

0,7 g/cm³. Peningkatan densitas akan lebih dipengaruhi oleh 

bahan pakan dan juga kerapatan bahan pakan yang digunakan. 

Selain itu, peningkatan densitas juga dipengaruhi oleh bentuk 

pakan yang diproduksi, dengan kata lain densitas akan 

meningkat ketika pakan dibentuk menjadi pelet, hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri, dkk., (2014), 

yang menjelaskan bahwa pelet dikenal dikenal sebagai bentuk 

massa dari beberapa bahan pakan yang dipadatkan sedemikian 

rupa dengan cara menekan melalui lubang cetakan secara 

mekanis.  

Meningkatnya densitas pelet dipengaruhi oleh kadar 

air pelet. Semakin tinggi kadar air, maka densitas pelet akan 

menurun, sebaliknya apabila kadar air semakin rendah maka 

densitas semakin meningkat. Pernyataan ini sesuai dengan 

hasil penelitiaan yang dilakukan oleh Rahmana dan Febriana 

(2016). SNI kadar air pada pakan maksimal sebesar 14%. 

Menurut Dani dkk. (2005), yang menyatakan bahwa kadar air 

dalam pakan sebaiknya sebesar 10%. Kadar air akan sangat 

menentukan daya tahan pakan karena apabila pakan 
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mengandung kadar air tinggi akan meningkatkan resiko 

kelembapan. Dalam kondisi ini apabila pakan disimpan lama 

akan ditumbuhi jamur, sehingga kualitas pakan akan menurun, 

bahkan dapat berbahaya bagi ternak.  

4.1.2 Pellet durability index (PDI) 

Pengujian PDI dilakukan untuk mengetahui ketahanan 

pelet saat mengalami tekanan. Prosedur uji PDI yang 

dilakukan seperti pada lampiran 3. Semakin tinggi nilai PDI 

maka semakin baik kualitasnya. Pakan dengan kualitas PDI 

yang bagus tidak mudah hancur walau mengalami guncangan 

dan tekanan. PDI yang tinggi akan sangat menguntungkan 

terutama pada saat proses transportasi dan dapat mengurangi 

sifat debu. Standar nilai minimum PDI pelet yaitu sebesar 80% 

(Doizer, 2001). Pati yang tergelatinisasi dapat merekatkan 

pakan sehingga pakan tidak mudah hancur. Menurut Krisnan 

dan Ginting (2009) selain bahan perekat, faktor yang 

mempengaruhi nilai durabilitas pelet adalah bahan penyusun 

serta kandungan serat alami pada bahan pakan. 

Menurut Susilawati, dkk., (2015) dalam proses 

pembuatan pelet terjadi pemanasan, sehingga pati yang 

terdapat pada campuran bahan pakan akan meleleh dan akan 

membentuk gelatin yang akan menjadi perekat pada pelet yang 

dibuat.  

Uji pellet durability index (PDI) atau uji ketahanan 

pakan terhadap benturan dilakukan untuk mengetahui apakah 

pelet yang dibuat mampu bertahan terhadap benturan, gesekan, 

terjatuh dan tertimpa pada saat proses pengemasan, 

penyimpanan maupun distribusi. Menurut Handayani (2010) 

salah satu cara untuk mengetahui kualitas fisik pelet 

mengunakan pengukuran pellet durability index (PDI) atau 

pellet hardness (kekerasan pelet). Kualitas pelet untuk pakan 
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beberapa jenis ternak berbeda-beda, karena berkaitan erat 

dengan daya tahan pelet terhadap proses penanganan dan 

transportasi. Daya tahan pelet diukur dengan durability pellet 

tester yaitu uji ketahanan standar pelet. Pelet yang baik adalah 

pelet yang kompak, kokoh, dan tidak mudah rapuh. Pelet harus 

memiliki indek ketahanan (PDI) yang baik , sehingga pelet 

memiliki tingkat kekuatan dan ketahanan yang baik selama 

proses penganan dan transportasi.  

Chevanan et al., (2009) menjelaskan bahwa kekuatan 

atau daya tahan pelet sangat bergantung pada tingkat 

pemanasan, dan kandungan pati dalam ransum, dalam 

penelitian ini menggunakan whey sebagai perekat pelet pada 

ransum yang berbasis DDGS, selain itu untuk 

menyeimbangkan ransum maka ditambah bahan lain yaitu 

tepung kedelai, tepung jagung, tepung ikan, dan premix. Hasil 

penelitiaan Chevanan et al., (2005) adalah dengan 

menggunakan formulasi yang sama, tetapi tanpa menggunakan 

whey nilai PDI yang dihasilkan adalah 89% . Akan tetapi 

dengan penambahan whey 5% didapatkan nilai PDI mencapai 

94,04%, hal ini dapat dilihat pada Tabel 5. Dengan demikian, 

hasil ini menunjukkan bahwa penambahan whey dapat 

meningkatkan sifat pengikat bahan campuran pakan pada 

pelet.  

Menurut Susilawati, dkk., (2012), dalam proses 

pembuatan pelet, terjadi proses pemanasan sehingga pati akan 

meleleh membentuk gelatin yang akan menjadi perekat  

terhadap pelet yang dibuat. Bahan-bahan yang menjadi 

pengikat misalnya jagung, tepung umbi kayu, tepung beras, 

terigu, tepung tapioka, tepung gaplek, molases, dan bahan lain 

yang memiliki kandungan pati tinggi. 
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Muhafidz (2017), menyatakan bahwa indeks 

ketahanan pelet yang diperoleh dari peternak adalah 94,38%, 

sedangkan nilai standar minimum yang ditetapkan perusahaan 

pakan ternak sebesar 85%. Pernyataan serupa juga 

diungkapkan oleh Wulansari, dkk., (2016) yang menyatakan 

bahwa pelet yang baik memilki nilai durabilitas yang tinggi 

terutama pada kondisi penyimpanan. Pelet yang memiliki 

durabilitas yang baik adalah nilai PDI berada diatas 90% atau 

kandungan tepung dibawah 10%. 

 

4.2 Konsumsi pakan 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dimakan 

oleh ternak selama periode waktu tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pokok dan produksi (Irfandi, 2010). 

Kebutuhan akan kuantitas atau nutrisi dalam pakan berbeda 

menurut bangsa, umur, ukuran tubuh dan status fisiologi 

ternak. Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam 

pemeliharaan ternak kelinci, selain faktor pemilihan bibit dan 

tata laksana pemeliharaan yang baik dan benar. Pemberian 

pakan dalam usaha peternakan perlu memperhatikan 

pemilihan bahan baku sebagai penyusun ransum yang sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan fisiologis pencernaan kelinci. 

Ternak kelinci sebagai ternak pseudoruminansia mempunyai 

keunikan dalam hal kapasitas dan sifat saluran pencernaanya. 

Keunikan ini adalah kemampuan kelinci untuk melakukan 

coprophagy. 

Kandungan zat makanan yang dikonsumsi kelinci 

akan dipergunakan untuk hidup pokok, produksi dan sebagian 

yang lain untuk cadangan energi (NRC 1977). Pakan yang 

baik untuk ternak kelinci adalah cukup bagus untuk 

pencernaan (Putra dan Budiasana, 2006). Wahyu (2004) 
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menjelaskan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemberian pakan adalah mengetahui jumlah konsumsi per 

ekor per hari, kebutuhan protein, kandungan energi pakan, 

serat kasar dalam pakan dan lemak kasar dalam pakan.  

Pada penelitian pemberian pakan dilakukan dengan 

metode pembatasan yaitu sebesar 50 g/ekor/hari karena 

ditujukan untuk mengetahui efisiensi pakan yang diberikan. 

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gaol 

(2012) konsumsi bahan kering kelinci lokal rata-rata 59,37 g, 

dengan menggunakan pakan pelet 100% dan tidak diberikan 

secara ad libitum. Sedangkan Muhidin (2004) menunjukkan 

bahwa konsumsi bahan kering kelinci lokal sebanyak 151,27 

g/ekor/hari atau lebih tinggi dari penelitian Gaol (2012), hal 

ini dikarenakan pemberian pakan dengan cara ad libitum. 

Lestari (2004) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa 

tingkat konsumsi bahan kering kelinci jantan lepas sapih 

dipengaruhi oleh palatabilitas pakan dan energi yang 

terkandung didalam pakan. Didalam hasil penelitianya 

dijelaskan tingkat konsumsi bahn kering berkisar antara 49,14-

58,19 gram/ekor/hari dengan rata-rata 53,89 gram/ekor/hari. 

Tingkat konsumsi bahan kering yang rendah disebabkan oleh 

rendahnya tingkat palatabilitas pakan dan kurang lengkapnya 

nutrisi pada pakan yang diberikan.    

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang 

masuk dalam sistem pencernaan kelinci atau pengurangan 

pakan pemberian terhadap sisa pakan. pemberian pakan 

haruslah disesuaikan dengan kebutuhan ternak kelinci. Rata-

rata konsumsi bahan kering, bahan organik, protein kasar, 

serat kasar dan lemak kasar. Menurut Prawirodigdo, Yuwono, 

dan Andayani (1995), palatabilitas mempengaruhi jumlah 

konsumsi pakan, yang akan berdampak pada konsumsi bahan 
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kering (KBK) dan konsumsi bahan organik (KBO). 

Ditambahkan Parakkasi (1999) bahwa, tinggi rendahnya 

konsumsi pakan dipengaruhi oleh palatabilitas seperti bau, 

rasa dan tekstur pakan yang diberikan.  

Hasil penelitian yang dilakuakan oleh Salem dan Fraj 

(2007) menunjukkan bahwa sapi perah yang diberi konsentrat 

dengan penambahan whey tidak mengalami masalah 

kesehatan atau pencernaan dan mengindikasikan palatabilitas 

yang baik. Konsumsi bahan kering antara konsentrat kontrol 

dengan konsentrat yang diberi penambahan whey tidak 

memberi pengaruh nyata, akan tetapi terdapat perbedaan 

konsumsi bahan kering sebesar 0,8 kg. 

 

Tabel 6. Konsumsi pakan kelinci dengan penambahan asam 

sitrat dan whey bubuk 

 
Sumber        : Kishawy et al.,  (2018) 

Keterangan : T1 (pakan kontrol), T2 (pakan basal+asam sitrat 

10 g/kg), T3 (T2+whey bubuk 7,5 g/kg),    T4 (T2+whey 

bubuk 15 g/kg), T5 (T2+whey bubuk 22,5 g/kg) 

 

 Hassa, Salim dan Sabhelkhaier (2014) meneliti 

tentang efek penambahan whey asam pada air minum kelinci 

terhadap performa yang dihasilkan, kesimpulan yang didapat 

pada penelitiaan tersebut adalah whey asam yang dicampur 

dengan air minum pada tingkat 0,100,150,200 dan 250 

diberikan secara adlibitum selama usia 4-8 minggu pada 
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kelinci memberikan dampak negatif terhadap kenaikan berat 

badan, konsumsi pakan, dan efisiensi penggunaan pakan 

secara signifikan. Karena adanya penguranganatau penurunan 

nafsu makan (palatabilitas) untuk setiap 200 dan 250 ml whey 

asam. Penyebab dari hal tersebut adalah adanya kadar abu 

yang tinggi (7,5%) dalam whey asam yang menunjukkan 

adanya kadar garam yang tinggi dalam air minum. Sehingga 

whey asam tidak direkomendasikan untuk ditambahkan 

melalui air minum, akan tetapi apabila whey ditambahkan 

melalui pakan maka akan memberikan efek positif. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kishawy et al., (2018) dengan adanya penambahan whey 

bubuk dan asam sitrat pada pakan kelinci dapat meningkatkan 

konsumsi pakan, pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa 

perlakuan T5 memiliki tingkat konsumsi pakan tertinggi yaitu 

4,219 kg selama penilitian, penelitian dilakukan selama 

delapan minggu sehingga konsumsi perhari mencapai 75,24 

gram/hari. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan yang 

signifikan pada nilai kecernaan dan perbaikan fili-fili usus. 

Gilbert et al., (2008) menjelaskan bahwa adanya peningkatan 

kecernaan nutrisi pada ayam broiler yang diberi penambahan 

whey bubuk pada pakan disebabkan oleh peningkatan jumlah 

peptida, asam amino, serta peningkatan produksi enzim. 

Temuan ini sesuai dengan data Malik et al., (2015) 

penambahan protein whey pada 2,4, dan 6% pada broiler dapat 

meningkatkan konsumsi pakan dan konversi pakan. 

Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan kecernaan protein 

whey yang lebih tinggi dan kandungan asam amino esensial 

yang baik pada protein whey. 

Pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan 

kebutuhan ternak kelinci, terutama kebutuhan bahan kering. 
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Menurut NRC (1977) untuk pertumbuhan normal yaitu 5-8% 

dari bobot badan, sedangkan menurut Wahyu (2004) 

kebutuhan bahan kering untuk kelinci yang sedang dalam 

masa pertumbuhan yaitu sekitar 3-5% dari bobot hidup. 

Hendayana dan Tagotrop (2003) menyatakan bahwa pakan 

kelinci berupa hijauan sebaiknya diimbangi dengan pemberian 

konsentrat. Pemberian hijauan 650-700 gram hijaun/ekor/hari. 

Jumlah pakan tiap harinya bervariasi berdasarkan ukuran atau 

besar kecilnya serta tingkatan produksinya. Kelinci muda 

umur 2-5 bulan dengan bobot badan 2-4 kg/ekor 

membutuhkan 120-180 gram konsentrat/ekor/hari. 

Kebutuhan PK (protein kasar) kelinci pada masa 

pertumbuhan menurut NRC (1997) adalah 16%. Pakan yang 

diberikan kepada kelinci harus memenuhi kebutuhan biologis 

dalam tubuh ternak. Serat kasar yang dibutuhkan menurut 

NRC (1977) sebesar 10-12%. Serat kasar dalam pakan banyak 

memberikan pengaruh terhadap performan ternak kelinci. 

Pakan yang diberikan memiliki kandungan protein kasar 

sebesar 15,77% pada hasil analisis proksimat dan  dapat dilihat 

pada Tabel 4 Subroto, (2000) menyatakan bahwa pakan 

sumber serat secara siginifikan dapat mempengaruhi konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan. 

Semakin tinggi kandungan serat kasar pada suatu pakan maka 

daya cernanya semakin rendah (Ensminger, 1990). 

 

4.2 Bobot Badan Kelinci 

 Berikut ini adalah tabel performa kelinci lokal hasil 

penelitian yang diberi complete feed dengan penambahan 

whey. 
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Tabel 7. Rataan performa selama penelitian 

Variabel Rata-rata 

Bobot badan awal (gram) 698,14±160,86 

Bobot badan akhir (gram) 937,71±187,29 

PBB (g/ekor) 239,57±84,43 

PBBH (g/ekor/hari) 8,56±2,73 

 

4.2.1  Bobot hidup 

 Bobot hidup sangat dipengaruhi oleh nutrisi dalam 

pakan yang diserap oleh ternak kelinci. Nutrien yang diserap 

lebih banyak oleh kelinci akan berdampak pada bobot hidup 

yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan perkembangan jaringan-

jaringan tubuh ternak dan pendepositan lemak akan mudah 

terjadi. Bobot awal kelinci juga mempengaruhi bobot hidup 

kelinci, apabila bobot awalnya tinggi maka memungkinkan 

bobot akhirnya lebih tinggi pula (Rizqiani, 2011). 

 

 
Gambar 3. Grafik bobot hidup kelinci selama penelitian 

 Gambar 3 menunjukkan bahwa rata-rata bobot hidup 

ternak kelinci yang diberi tambahan whey pada pakan lengkap 
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memiliki bobot hidup yang terus meningkat. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa ransum yang diberikan ke ternak mampu 

mencukupi kebutuhan ternak kelinci.  

 Menurut peneletian yang dilakukan oleh Nugroho, 

Subur dan Panjono (2012) pertambahan bobot hidup sangat 

dipengaruhi oleh bentuk pakan yang diberikan. Pertambahan 

bobot hidup kelinci yang diberi pakan berupa pelet lebih tinggi 

dari pada pakan berupa mash.hal ini berhubungan dengan 

retention time (lama waktu pakan menempati sistem 

pencernaan). Pakan dalam bentuk pelet lebih lama berada 

dalam saluran pencernaan karena diperlukan waktu untuk 

memecah butiran-butiran pelet yang ada dalam saluran 

pencernaan kelinci. Pakan yang berjalan lebih lama dalam 

saluran pencernaan akan mengalami penyerapan nutrisi yang 

lebih baik dari pada pakan yang hanya sebentar melewati 

saluran pencernaan, khususnya pada usus halus, tempat 

terjadinya penyerapan sari-sari makanan. 

4.2.2 Pertambahan Bobot Badan 

 Pertambahan bobot badan adalah salah satu faktor 

yang bisa digunakan untuk mengukur produktifitas ternak. 

Pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh tingkat konsumsi 

pakan dan suhu lingkungan (Marai, 2002). Rata-rata 

pertambahan bobot badan selama penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

 Gambar 4 menunjukkan bahwa pertambahan bobot 

badan dari minggu awal hingga minggu ke-4 berfluktuatif. 

Rata-rata pertambahan bobot badan perhari (PBBH) adalah 

8,57 gram/ekor/hari. Dari hasil penelitian (Rizqiani,2011) 

menyatakan bahwa rata-rata pertambahan bobot badan kelinci 

lokal yang diberi pelet ransum koplit adalah 17,60 

gram/ekor/hari dengan kondisi pemeliharaan yang disesuaikan 
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dengan kebutuhan sehingga nyaman dan didukung oleh nutrisi 

pakan yang cukup. Hasil pertambahan bobot badan selama 

penelitian kurang maksimal apabila dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rizqiani (2011), hal ini 

dikarenakan dalam penelitiannya pakan diberikan secara 

adlibitum (tidak terbatas) sedangkan pada penilitian ini 

menggunakan metode restricted (pembatasan jumlah 

pemberian). Menurut Rasyid (2009) salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertambahan bobot badan adalah konsumsi 

pakan, hal ini disebabkan oleh semakin banyak nutrisi yang 

diserap oleh tubuh ternak tersebut. Maka dapat diketahui 

bahwa dengan pembatasan pemberian pembatasan pakan yang 

kurang terukur dapat mengambat pertambahan bobot badan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cheeke (1987) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan kelinci didaerah tropis 

sekitar 10-20 gram/ekor/hari. Sehingga hasil PBBH dalam 

penilitian tidak terlalu rendah. Selain hal itu tingkat energi 

metabolis pada pakan juga sangat mempengaruhi 

pertamabahan bobot badan pada kelici, hal ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  Nuriyasa, dkk., (2013) 

kandungan energi metabolis pada pakan kelinci sebesar 2800 

K.kal/kg mengahasilkan performa lebih tinggi dari pada 2200 

K.kal/kg, 2500 K.kal/kg, dan 3100 K.kal/kg, dengan 

kandungan energi pada formulasi pakan yang digunakan 

sebesar 2404 K.kal/kg maka belum dapat menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang optimal. 
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Gambar 4. Grafik pertambahan bobot badan kelinci. 

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kishawy et all., (2018) 

menemukan bahwa dengan adanya penambahan asam sitrat  

asam sitrat 10 g/kg dan whey bubuk 22,5 g/kg pada pakan 

kelinci selama pemeliharaan menunjukkan hasil yang 

signifikan dari pada  pakan basal, pada pakan perlakuan 

pertambahan bobot badan mencapai 1,447±0,062 kg 

sedangkan pada pakan basal hanya mencapai 0,987±0,049 kg. 

Peningkatan kinerja pertumbuhan dapat dikaitkan dengan 

peningkatan secara signifikan pada kecernaan protein kasar, 

lemak, dan lemak kasar dikarenakan perkembangan fili-fili 

usus yang baik. Penambahan asam sitrat tidak memiliki efek 

positif pada kinerja pertumbuhan akan tetapi memiliki peran 

dalam meningkatkan kinerja pencernaan. Hofman and Falvo 

(2004) melaporkan bahwa bubuk whey memiliki jumlah asam 

amino esensial yang tinggi seperti leusin dan sistin, yang dapat 

meningkatkan kecernaan protein.  

 Lestari (2004) menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

pertambahan bobot badan yang rendah dipengaruhi oleh 

tingginya suhu lingkungan dan umur kelinci yang digunakan 
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dalam penelitian. Umur kelinci yang semakin tua akan 

mengalami pertambahan bobot badan yang lebih lambat 

dibandingkan dengan kelinci yang masih berumur muda atau 

dalam fase pertumbuhan. Pada Gambar 5 dapat dilihat kurva 

pertumbuhan menurut fasenya. 

  

 
Gambar 5. Kurva Pertumbuahan (Nuriyasa, 2014) 

 

Pertambahan bobot badan pada kelinci jantan lokal 

bisa mencapai 10-20 gram/ekor/hari. Pada kelinci peranakan 

New Zealand White jantan pertambahan bobot badannya dapat  

mencapai 20-30 gram/ekor/hari (Mahrhaeniyanto, 2015). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa limbah whey apabila dilihat dari 

kandungan zat nutrisi dan potensinya dapat digunakan untuk 

alternatif campuran bahan pakan pelet kelinci sebagai 

peningkat kualitas fisik pelet, konsumsi pakan, dan bobot 

hidup, karena didalam whey mengandung laktosa yang dapat 

menambah daya rekat partikel dalam pelet serta meningkatkan 

daya cerna pakan. 

5.2 Saran 

 Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

jumlah dan metode subtitusi limbah whey pada pakan lengkap 

kelinci berbentuk pelet, sehingga dapat mengoptimalkan 

pemanfaatan dan nilai tambah yang dihasilkan. Perlu adanya 

study lebih lanjut tentang standarisasi whey yang digunakan 

sehingga hasil yang didapatkan lebih optimal.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Pembuatan Pelet 

Adapun prosedur pembuatan pelet yaitu (Sholihah, 2011): 

1. Persiapkan bahan pakan serta alat-alat yang akan 

digunakan. 

2. Giling masing-masing bahan pakan agar memiliki 

ukuran artikel yang seragam. 

3. Ditimbang bahan pakan sesui dengan formulasi yang 

telah dibuat. 

4. Campur dan aduk bahan pakan secara merata. 

5. Setelah tercampu marata, dilakukan conditioning yaitu 

penambahan whey sebagai pengganti air sebanyak 

30% dengan cara disemprotkan merata ke adonan. 

6. Adonan dibungkus dalam aluminium foil kemudian di 

steaming dengan menggunakan alat kukus selama ± 1 

jam. 

7. Pelet kemudian dioven selama 12 jam pada suhu 60 

°C. 

8. Dilakukan analisis/ uji kualitas pelet. 
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Lampiran 2. Prosedur Uji Densitas 

Adapun prosedur uji densitas pelet yaitu (Handayani, 

2010): 

1. Disiapkan alat dan bahan berupa gelas ukur 250 ml, 

timbangan analitik, dan nampan, serta pelet. 

2. Dimasukkan sampel pelet kedalam gelas ukur sampai 

penuh, kemudian diratakan dengan menggunakan 

penggaris. 

3. Ditimbang gelas ukur yang sudah berisi pelet kemudian 

dicatat hasilnya. 

4. Dihitung dengan menggunakan rumus densitas. 

         (
    

   
)  

            ( )

       (   )
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Lampiran 3. Prosedur Uji Pellet Durability Index (PDI) 

Adapun Prosedur Uji Pellet Durability Index (PDI) yaitu 

(Handayani, 2010): 

1. Disiapkan alat dan bahan. Sampel pelet yang digunakan 

sebnyak 500 g. 

2. Dilakukan uji PDI dengan alat berupa Pellet Durability 

Tester. 

3. Diamati dan dicatat hasil PDI yang didapat. 
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Lampiran 4. Hasil Pengukuran Bobot Kelinci Selama 

Penelitian (Gram) 
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Lampiran 5. Hasil Laboratorium Analisa Proksimat 

Pakan 
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Lampiran 6. Tabel Formulasi Pakan 
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Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan 
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