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Bentuk pakan yang umum dikonsumsi oleh kelinci adalah hijauan dan pelet. Salah 

satu kelemahan dari pakan bentuk pelet adalah biaya proses pembuatan pelet cukup mahal. 

Teknologi silase ransum komplit merupakan salah satu teknologi pengawetan yang 

mengkombinasikan antara pakan hijauan dan konsentrat dengan menggunakan biaya yang 

cukup rendah dan mempunyai daya simpan yang lebih tahan lama. Teknologi ini banyak 

digunakan untuk ternak ruminansia dan masih berupa silase berbahan tunggal. Penggunaan 

silase ransum komplit ini belum pernah diberikan pada ternak kelinci, sehingga dibutuhkan 

evaluasi mengenai kualitas dan pengaruh silase ransum komplit pada ternak kelinci. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan menganalisa performa kelinci yang 

diberi perlakuan silase ransum komplit dengan  performa kelinci yang diberi pelet ransum 

komplit.  

Penelitian ini menggunakan 2 perlakuan dan 6 ulangan. Masing-masing perlakuan 

menggunakan 6 ekor kelinci dengan bobot hidup rata-rata 1375,28 ± 204,52 g/ekor. 

Perlakuan 1 diberikan pelet ransum komplit (R1)  dan perlakuan 2 diberikan pakan berupa 

silase ransum komplit (R2). Peubah yang diamati meliputi konsumsi pakan, bobot hidup, 

pertambahan bobot badan, efisiensi pakan, persentase karkas dan kadar lemak daging bagian 

paha. Data yang diperoleh, dianalisis menggunakan uji –t student.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan silase ransum komplit memberikan 

pengaruh yang berbeda (P<0,05) terhadap konsumsi ransum dan bobot hidup kelinci.  Rataan 

konsumsi pelet ransum komplit lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi silase ransum 

komplit, yaitu 824,49 ± 51,04 g/ekor/minggu (R1) dan 645,74 ± 19,16 g/ekor/minggu (R2). 

Adapun rataan bobot hidup akhir dari penelitian ini lebih tinggi pada perlakuan R1 yaitu 

sebesar 1906,45 ± 135,80 g/ekor, sedangkan pada perlakuan R2 1663,15 ± 110,07 g/ekor. 

Perlakuan silase ransum komplit memberikan pengaruh yang tidak  berbeda  

terhadap pertambahan bobot badan, efisiensi pakan, persentase karkas dan kadar lemak, 

dengan nilai perlakuan R1 lebih tinggi dibanding R2. Pertambahan bobot badan pada 

perlakuan R1 sebesar 17,60 ± 10,92 g/ekor /hari dan R2 sebesar 17,29 ± 15,30 g/ekor/hari. 



Adapun efisiensi pakan perlakuan R1  sebesar 0,15 dan perlakuan R2 sebesar 0,13. Nilai 

persentase karkas daging kelinci berturut-turut (R1 dan R2) sebesar 54,29 ± 2,53 % dan 

49,49 ± 1,08 %. Kadar lemak daging bagian paha perlakuan R1 sebesar 0,65 ± 0,2% dan 

perlakuan R2 sebesar 0,53 ± 0,09%. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

performa kelinci jantan lokal peranakan New Zealand White yang diberi silase ransum 

komplit mempunyai kualitas performa yang sama dengan kelinci yang diberi pelet ransum 

komplit. 

Kata-kata kunci : kelinci, silase, ransum komplit, pelet, performa 



ABSTRACT 

The Performance of Rabbits Fed Complete Ration Silage  

or Complete Ration Pelet 

A. Rizqiani, Nahrowi and Kartiarso 
 Complete ration silage has never been used in rabbits farm industry. Therefore, it is 

necessary to evaluate the quality in an attempt to reach feed security. The  aim of this study 

was to compare and analize the effect of feeding complete ration silage on the performance 

of rabbits. This research used two diet treatments with six replications, each of which 

consisted of 6 rabbits with body weight of 1375.28 g ± 204.52. The treatments were 

complete ration pellet (R1) and complete ration silage (R2). The data obtained were 

analyzed using t-test.  

 The result showed that the treatments significantly (P<0.01) affected feed 

consumption and body weight. The average feed consumption of New Zealand White was 

824.49 ± 51.04 for complete ration pellet (R1) and 645.74 ± 19.16 for complete ration 

silage (R2). The average body weight for complete ration pellet (R1) was 1906.45±135.80 

and it was 1663.15 ±110.07 for complete ration silage (R2). However, the treatments did 

not significantly influence daily weight gain, feed efficiency, carcass  percentage and fat 

thighs. It can be concluded that complete ration silage has similar quality to complete 

ration pellet in terms of affecting performance of rabbits. 

Keywords : rabbits, silages, complete rations, pellet, performance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFORMA KELINCI POTONG JANTAN LOKAL 

PERANAKAN NEW ZEALAND WHITE  YANG 

 DIBERI PAKAN SILASE ATAU   

PELET RANSUM KOMPLIT 

 
 

 

 

 

 

ARIFAH RIZQIANI 

D24062977 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk  

memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada  

Fakultas Peternakan  

Institut Pertanian Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

2011 



Judul : Performa Kelinci Jantan Lokal Peranakan New Zealand White yang Diberi 

Silase Ransum Komplit atau Pelet Ransum Komplit 

Nama : Arifah Rizqiani 

NIM : D24062977 

 

 

Menyetujui, 

 

 

 

            Pembimbing Utama,    Pembimbing Anggota, 

 

 

 

       (Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M. Sc)                   (Dr. Ir. Kartiarso, M. Sc.)     

       NIP. 19620425 198603 1 002             NIP. 19460416 197403 1 001 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui: 

Ketua Departemen, 

Ilmu Nutrisi dan Teknologi pakan 

 

 

 

 

        (Dr. Ir. Idat G. Permana, M.Sc.Agr) 

       NIP. 19670506 199103 1 001 

 

 

 

Tanggal Ujian : 9 Desember 2010  Tanggal Lulus : 



RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan pada tanggal 19 November 1989 di Batang. Penulis merupakan 

anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ali Mustofa dan Ibu Nur Hayati 

Penulis mengawali pendidikan dasar pada tahun 1993 di Taman Kanak-kanak 

Aisyah Busthanul Athfal, kemudian tahun 1994 di Sekolah Dasar Islam Setono 01 dan 

diselesaikan pada tahun 2000. Pendidikan lanjutan tingkat pertama dimulai pada tahun 2000 

dan diselesaikan pada tahun 2003 di MTs Assalam Sukoharjo. Penulis melanjutkan 

pendidikan di Sekolah Menengah Atas Assalam Sukoharjo pada tahun 2003 dan diselesaikan 

pada tahun 2006.  

Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006 melalui jalur Undangan 

Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, 

Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2007. Selama menjadi mahasiswa, 

Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak (HIMASITER) sebagai 

Sekretaris Umum II  (periode 2007-2008). Penulis pernah aktif mengikuti organisasi FAMM 

AL-AN’AAM, sebagai anggota divisi Infokom. Penulis juga aktif di Organisasi Mahasiswa 

Daerah Ikatan Mahasiswa Pekalongan (IMAPEKA) periode 2006-2007. Pada tahun 2008-

2010, Penulis diamanahkan menjadi SENIOR RESIDENCE Asrama Putri TPB IPB. 

Penulis juga pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Integrasi Proses Nutrisi 

(IPN) dan mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) pada tahun 2010. Penulis juga 

berkesempatan menjadi peserta Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang lolos didanai 

sebanyak 2 proposal dengan judul pertama Performa Kelinci Jantan Lokal Peranakan 

New Zealand White yang Diberi Silase Ransum Komplit dan Ratio Konsumsi Pakan 

dan Air Minum  dan judul kedua adalah Palatabilitas Silase Ransum Komplit  Pada 

Pakan Kelinci Jantan Lokal Peranakan New Zealand White  

 



KATA PENGANTAR 

Bismillaahirrahmaanirrahiim, 

Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul Performa Kelinci Jantan Lokal Peranakan New Zealand White yang 

Diberi Silase Ransum Komplit atau Pelet Ransum Komplit yang ditulis berdasarkan hasil 

penelitian pada bulan Juli sampai dengan Desember 2009.  

Salah satu kendala umum yang terjadi pada suatu peternakan kelinci adalah dalam 

hal pakan. Bentuk pakan kelinci pada umumnya berbentuk hijauan dan konsentrat (pelet). 

Kendala dari pengadaan hijauan adalah karena tidak tersedianya hijauan sepanjang tahun. 

Adapun kendala dari pakan konsentrat (pelet) adalah biaya untuk pembuatan pelet cukup 

mahal. Selain itu, adanya dua bentuk pakan tersebut, membuat para peternak kurang praktis 

dalam pemberian pakan ke ternak kelinci.  

Oleh karena itu, Penulis mencoba membuat alternatif pakan perpaduan antara 

hijauan dan konsentrat, tetapi menggunakan biaya yang cukup rendah dan relatif lebih tahan 

lama. Pakan tersebut adalah silase ransum komplit. Penulis membandingkan ternak kelinci 

yang diberi pakan silase ransum komplit dengan kelinci yang diberi pakan pelet ransum 

komplit. 

Kualitas dari masing-masing pakan (pelet dan silase ransum komplit) dapat diuji 

dengan melihat performa dari ternak kelinci yang diberi pakan tersebut. Dalam penelitian ini, 

performa ternak kelinci yang akan diteliti meliputi konsumsi pakan, bobot hidup, 

pertambahan bobot badan, efisiensi pakan, persentase karkas dan kadar lemak daging bagian 

paha. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi baru dalam dunia 

peternakan dan dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.  

Bogor,   Januari 2011 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

Halaman  

RINGKASAN   ......................................................................................................  i 

ABSTRACT   .........................................................................................................  ii 

LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................            iii 

LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………….. .............            iv 

RIWAYAT HIDUP    .............................................................................................  v 

KATA PENGANTAR   .........................................................................................  vi 

DAFTAR ISI   ........................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL   ................................................................................................  x 

DAFTAR GAMBAR   ...........................................................................................  xi 

DAFTAR LAMPIRAN   ........................................................................................  xii 

PENDAHULUAN   ...............................................................................................  1 

Latar Belakang   ........................................................................................  1 

Tujuan   .....................................................................................................  2 

TINJAUAN PUSTAKA   ......................................................................................  3 

Silase   .......................................................................................................  3 

Pelet  ..........................................................................................................  4 

Ransum Komplit .......................................................................................  5 

Kelinci .......................................................................................................  6 

Kebutuhan Nutrisi Kelinci ........................................................................  9 

Pertambahan Bobot Badan Kelinci   .........................................................  10 

Efisiensi Pakan Kelinci   ...........................................................................  11 

Komponen Karkas Kelinci ........................................................................  12 

Kadar Lemak Daging Kelinci ...................................................................  13 

MATERI DAN METODE   ...................................................................................  15 

Waktu dan Tempat  ...................................................................................  15 

Materi   ......................................................................................................  15 

Ternak  .........................................................................................  15 

Kandang dan Peralatan  ...............................................................  15 

Ransum Penelitian   .....................................................................  16 

Metode   ....................................................................................................  17 

Persiapan Hijauan Pakan   ............................................................  17 

Pembuatan Ransum Komplit................................... .....................  17 

Pemeliharaan............................................................. ...................  18 



Persiapan Kandang ........................................................ ..............  19 

Rancangan Percobaan   .............................................................................  19 

Perlakuan   ....................................................................................  19 

Rancangan   ..................................................................................  20 

Analisis Data   ..............................................................................  20 

Peubah yang Diamati   ..............................................................................  20 

Pertambahan Bobot Badan   .........................................................  20 

Efisiensi Pakan   ...........................................................................  21 

Persentase Bobot Karkas   ............................................................  21 

Pengukuran Kadar Lemak  ...........................................................  21 

HASIL DAN PEMBAHASAN   ............................................................................  22 

Konsumsi Ransum ....................................................................................  22 

Konsumsi Bahan Kering ..............................................................  22 

Performa Kelinci .......................................................................................  24 

Bobot Hidup .................................................................................  24 

Pertambahan Bobot Badan ...........................................................  25 

Efisiensi Pakan  ............................................................................  27 

Persentase Karkas  ........................................................................  28 

Kadar Lemak Kelinci  ..................................................................  28 

KESIMPULAN DAN SARAN   ............................................................................  29 

Kesimpulan   .............................................................................................  29 

Saran   .......................................................................................................  29 

UCAPAN TERIMA KASIH   ................................................................................  30 

DAFTAR PUSTAKA   ..........................................................................................  31 

LAMPIRAN   .........................................................................................................  36 



DAFTAR TABEL 

Nomor   Halaman  

1. Jenis, Ragam Warna dan Tujuan Pemeliharaan Kelinci ...........................  7 

2. Potensi Biologis Kelinci............................................................. ...............      8 

3. Kebutuhan Nutrisi Kelinci  .......................................................................  9 

4. Kebutuhan Bahan Kering Kelinci.................................................... .........  9 

5. Kandungan Gizi Daging Kelinci dan Ternak Lainnya ..............................  13 

6. Komposisi Bahan Makanan Ransum Penelitian (% BK) ..........................  16 

7. Kandungan Nutrient Ransum  (% BK) .....................................................  17 

8. Rataan Konsumsi Nutrien Ransum Kelinci selama Penelitian. ................  21 

9. Rataan Performa  Kelinci Jantan selama Penelitian......................... .........  24 



DAFTAR GAMBAR 

Nomor   Halaman  

1. Kelinci New Zealand White ......................................................................  6 

2. Karkas Kelinci................................................. ..........................................  12 

3. Kelinci Penelitian.................................................................... ..................  15 

4. Kandang Kelinci Penelitian ........................................... ...........................  16 

5. Bagan Pembuatan Ransum Komplit .......... ..............................................  18 

6. Silase Ransum Komplit (R2) dan Pelet Ransum Komplit (R1)....... .........  19 

7. Rataan Bobot Hidup Kelinci .....................................................................  25 

8. Rataan Pertambahan Bobot Badan Kelinci.......... .....................................  26 

9. Rataan Efisiensi Pakan.......... ....................................................................  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

Nomor   Halaman  

1. Hasil Uji t-Student Konsumsi Pakan.................................................       37 

2. Hasil Uji t-Student Pertambahan Bobot Badan.................................       37 

3. Hasil Uji t-Student Bobot Hidup.......................................................       38 

4. Hasil Uji t-Student Efisiensi Pakan..................................................       38 

5. Hasil Uji t-Student Kadar Lemak Bagian Paha..............………….       39 

6. Hasil Uji t-Student Persentase Karkas............................................       39 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kelinci merupakan hewan herbivora non ruminansia yang sebagian besar keperluan 

pakannya dipenuhi dari hijauan. Menurut Ensminger (1991), imbangan pakan berupa hijauan 

dan konsentrat pada peternakan kelinci intensif adalah 50–60% hijauan, 50–40% konsentrat. 

Hal ini menunjukkan kebutuhan ternak kelinci akan hijauan cukup besar. 

Kondisi ketersediaan hijauan di Indonesia saat ini berfluktuatif. Ketika musim hujan, 

hijauan melimpah, sedangkan pada musim kemarau ketersediaan hijauan berkurang. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan teknologi yang dapat menyediakan 

pakan ternak secara berkelanjutan dan berkualitas. 

 Beberapa cara pengawetan hijauan untuk menyediakan hijauan sepanjang tahun 

antara lain : pembuatan silase (proses pengawetan hijauan dengan teknologi fermentasi 

anaerob) dan pembuatan hay (proses penyimpanan secara kering dengan mengurangi 

kandungan air hijauan tersebut). Dibandingkan dengan teknologi pengeringan (hay), 

teknologi fermentasi anaerob lebih sesuai untuk diterapkan dalam penyediaan pakan. 

Kondisi ini dikarenakan, selain produk yang dihasilkan lebih tahan lama, teknologi 

fermentasi mensyaratkan kadar air tinggi yang secara alami dimiliki oleh bahan pakan 

setelah dipanen. Keadaan ini berdampak pada lebih ekonomisnya teknologi fermentasi 

karena biaya, waktu dan tenaga yang dialokasikan lebih sedikit. 

Teknologi fermentasi anaerob diharapkan dapat digunakan dalam pengawetan 

ransum komplit. Mulia (2009) menyatakan bahwa meskipun kelinci yang diberi ransum 

komplit berupa pelet dapat tumbuh sebesar 17,9 g per hari dengan efisiensi pakan 0,17, pelet 

ransum komplit yang digunakan tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Hal ini 

dikarenakan pelet cepat ditumbuhi oleh jamur. Selain itu, pelet ransum komplit 

membutuhkan biaya yang cukup besar untuk proses pemeletan. Oleh karena itu, penggunaan 

teknologi fermentasi anaerob berupa silase ransum komplit sangat diperlukan. 

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini di ujicobakan pada kelinci untuk dilihat 

pengaruhnya terhadap performa kelinci. Kajian ini diharapkan dapat menjadi solusi  

pemenuhan pakan kelinci secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan produksi 

daging kelinci secara berkelanjutan.  

 

 

 



Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan menganalisa performa 

kelinci yang diberi perlakuan silase ransum komplit dengan  performa kelinci yang diberi 

pelet ransum komplit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TINJAUAN PUSTAKA 

Silase 

 Silase merupakan pakan ternak yang dihasilkan melalui proses fermentasi 

alami oleh bakteri asam laktat (BAL) dengan kadar air yang sangat tinggi dalam 

keadaan anaerob (Bolsen dan Sapienza, 1993). Pembuatan silase bertujuan mengatasi 

kekurangan pakan di musim kemarau, penyimpanan dan pengawetan pakan ketika 

produksi pakan berlebih atau ketika penggembalaan ternak tidak mungkin dilakukan. 

 Tujuan pembuatan silase adalah sebagai cara alternative untuk mengawetkan 

pakan segar sehingga kandungan nutrient yang ada dalam pakan tersebut tidak hilang 

atau dapat dipertahankan, serta pembuatannya tidak tergantung musim. Bolsen dan 

Sapienza, 1993)   

Silase komplit memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah: (1)   Tingkat 

kegagalan lebih rendah  dan tidak memerlukan bahan aditif, (2)    Kandungan gizi yang 

dihasilkan juga lebih tinggi, dapat memenuhi 70%-90% kebutuhan gizi ternak, (3)    Memiliki 

sifat bau harum dan asam sehingga lebih disukai ternak (palatable). (Sofyan dan 

Febrisiantosa, 2007). 

  Ciri-ciri fermentasi silase yang kurang baik yaitu tingginya kadar asam butirat, pH, 

kadar ammonia dan amin, sedangkan ciri-ciri proses fermentasi yang sempurna yaitu pH 

turun dengan cepat, tidak adanya bakteri clostridia dan kadar ammonia rendah (Elferink et 

al., 2000). Selain itu, kualitas silase yang baik memiliki kandungan bahan kering antara 35% 

- 40% dan cukup mengandung gula >2% bahan segar (Ohmomo et al., 2002). 

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas silase yaitu: (1) karakteristik bahan 

(kandungan bahan kering, kapasitas buffer, struktur fisik, dan varietas), (2) tata laksana 

pembuatan silase (besar partikel, kecepatan pengisian ke silo, kepadatan pengepakan dan 

penyegelan silo), (3) keadaan iklim (suhu dan kelembaban) (Sapienza dan Bolsen, 1993). 

Proses Silase (Ensilase) 

Proses silase (ensilase) secara garis besar dibagi menjadi 4 fase, yaitu (1) fase aerob, 

(2) fase fermentasi, (3) fase stabil dan (4) fase pengeluaran untuk diberikan pada ternak 

(Moran, 2005). 

1) Fase Aerob, fase ini berlangsung dalam 2 proses yaitu proses respirasi dan proses 

proteolisis. Kedua proses ini terjadi akibat adanya aktivitas enzim yang berada dalam 

tanaman tersebut sehingga menghasilkan pH sekitar 6-6,5.  



2) Fase Fermentasi, fase ini berlangsung selama 1 minggu sampai 1 bulan dan dicapai 

ketika kondisi anaerob yang mengakibatkan tumbuhnya mikroba anaerob yakni 

bakteri asam laktat, Enterobacteriaceae, clostridia, ragi dan kapang. 

3) Fase stabil, fase ini berlangsung setelah proses fermentasi tercapai dan ditandai 

dengan stabilnya pH silase. 

4) Fase pengeluaran pakan ternak dilakukan setelah silase melewati masa simpan yang 

cukup dan diberikan pada ternak. Fase ini disebut fase aerob. 

Menurut Mc Donald et al (1991), aditif silase dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu aditif stimulant dan aditif penghambat mikroorganisme. Aditif stimulan akan 

membantu proses fermentasi dan pertumbuhan bakteri asam laktat lebih cepat sehingga dapat 

memproduksi asam laktat lebih cepat juga, sehingga kondisi asam cepat tercapai, sedangkan 

aditif penghambat mikroorganisme digunakan untuk menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme pembusuk seperti clostridia sehingga pakan bisa awet. Aditif tersebut dapat 

berupa bakteri asam laktat, molases dan asam. 

Pelet 

Pelet adalah ransum yang dibuat dengan menggiling bahan baku yang 

kenudian dipadatkan menggunakan die dengan bentuk, diameter, panjang dan derajat 

kekerasan yang berbeda. (Pond et al, 1995). McEllhiney (1994) menyatakan bahwa 

pelet merupakan hasil proses pengolahan bahan baku ransum secara mekanik yang 

didukung oleh faktor kadar air, panas dan tekanan. 

Pemberian pakan bentuk pelet dapat meningkatkan performa dan konversi 

pakan ternak bila dibandingkan dengan pakan bentuk mash (Behnke, 2001). Kualitas 

pelet dapat diukur dengan mengetahui kekerasan pelet (hardness) dan daya tahan 

pelet dipengaruhi oleh penambahan panas yang mempengaruhi sifat fisik dan kimia 

bahan pakan (Thomas dan Van der Poel, 1997).  

 Ternak kelinci lokal yang diberi ransum komplit berbasis bahan baku lokal 

berbentuk pelet, yang tersusun dari bungkil inti sawit dan daun ubi jalar 

menghasilkan rataan pertambahan bobot badan (PBB) sebesar 17,9 g dan efisiensi 

pakan sebesar 0,17 (Mulia, 2009). Adapun rataan pertambahan bobot badan harian 

anak yang induknya diberi pelet ransum komplit memiliki nilai sebesar 8,66 ± 0,35. 

Performa kelinci yang diberi pakan berupa pelet lebih baik dibandingkan 

dengan kelinci yang diberi pakan berupa butiran atau mash, hal ini dikarenakan 

ternak tidak mempunyai kemampuan untuk menyortir pakan. (Cheeke,1994). Seperti 



alfafa dalam bentuk pelet akan lebih dipilih oleh kelinci, dibandingkan dengan alfafa 

dalam bentuk utuh (batang dan daun). Pelet bersifat keras dan kuat, sehingga lebih 

disukai oleh kelinci, dibandingkan dengan pakan yang berukuran partikel halus. 

Selain itu, pakan yang berukuran partikel halus akan meningkatkan retensi makanan 

dalam saluran pencernaan dan dapat menyebabkan radang usus (Cheeke,1994).  

 Pakan pelet yang berdiameter kecil (<0,25 cm) akan menurunkan konsumsi 

bahan pakan, sedangkan pelet yang berukuran diameter lebih besar (>0,5 cm) akan 

menghasilkan pembuangan pakan lebih banyak (Maertens and Villamide, 1998). 

Menurut (Maertens and Villamide, 1998), panjang pelet untuk ternak kelinci adalah 

0,8 sampai 0,1 cm, karena semakin panjang ukuran pelet akan memberikan potensi 

kerusakan pelet yang lebih besar. 

Ransum Komplit 

 Upaya yang dilakukan untuk menurunkan biaya produksi adalah melalui penurunan 

harga pakan, yang dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan bahan pakan yang 

memiliki potensi bagi kelinci dalam arti ketersediaan tinggi, komponen gizi memadai dan 

harga yang murah. Ransum komplit bagi ternak kelinci dapat berupa campuran antara 

hijauan dengan konsentrat yang berbetuk pellet dan silase. Murtisari (2010) menyatakan 

bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam peternakan kelinci adalah harga pakan 

komplit yang relatif mahal, dimana pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar (60-

70%). 

Pada pola pemeliharaan kelinci yang intensif, disarankan untuk menggunakan 

ransum komplit sebagai pakan kelinci (Rahardjo, 2009). Menurut Esminger et al. (1990), 

keuntungan dari penggunaaan ransum komplit antara lain : 1) meningkatkan efisiensi 

pemberian pakan, 2) ketika hijauannya kurang palatabel maka jika dibuat campuran ransum 

komplit akan meningkatkan konsumsi, begitu juga sebaliknya jika ketersediaan konsentrat 

terbatas dapat dipakai hijauan sebagai campuran, 3) campuran ransum komplit dapat 

mempermudah ternak untuk mendapatkan pakan lengkap. 

Kelinci 

Ragam spesies kelinci sangat banyak, lebih dari 20 spesies dan masingmasing 

spesies memiliki ragam warna tersendiri yang dapat mencapai >20 warna berbeda. Kelinci 

tipe pedaging biasanya besar, memiliki bobot badan berat, dan tumbuh cepat, seperti Flemish 

Giant (Vlaamse Reus), Chinchilla Giant, New Zealand White, English Spot dan lainnya 

(Raharjo, 1994). 



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 

Tabel 1. menunjukkan berbagai jenis, warna dan tujuan pemeliharaan kelinci yang 

ada di Indonesia(Raharjo, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel  1. Jenis, Ragam Warna dan Tujuan Pemeliharaan Kelinci  

Jenis  Ragam warna  Tujuan 
pemeliharaan  

New Zealand  
White  
(NZW)  

Putih  Daging, hewan 
percobaan  

Rex  

Putih, hitam, abu-abu, merah-
bata, 
castor,chinchilla,otter,belang, 
coklat, sabel, seal  

Daging, kulit-bulu,  
hias  

Satin  Putih, hitam,  
coklat, chinchilla,  
belang, harlequin dan lainnya 

Daging, kulit-bulu,  
hias  

Angora  Putih, abu-abu, hitam, merah-
bata  
dan lainnya  

Wool, hias  

Flemish giant  Putih  Daging, hias  
Giant  
chinchilla  Hiris  Daging  

Mini rex  
Putih, hitam,  
harlequin, belang, tris (belang 3), 
dan lainnya  

Hias  

English spot  Putih totol belang  Daging, hias  

American  fuzzy  Putih, hitam,  
belang dan lainnya  Hias  

Jersey  Putih, hitam,  Hias  
wooley  belang, merah-bata dan lainnya   

Lops  Hitam, merah-bata, belang dan 
lainnya  

Hias  

Dutch  
Hitam atau merah  
bata berlingkar putih lebar di 
pundak  

Hias  

Netherland dwarf  Hitam, putih, otter  
dan lainnya  Hias  

Polish/hotot  Hitam, putih, dan lainnya  Hias  
Sumber : Raharjo (1994) 

Berikut ini adalah potensi biologis kelinci berdasarkan aspek reproduksi, genetika, 

nutrisi, pertumbuhan, pengelolaan, daging, kulit-bulu dan kotoran. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 2. 

 



Tabel 2. Potensi Biologis Kelinci 

Aspek Potensi  

Reproduksi  Kemampuan reproduksi tinggi, dapat beranak 10–11 x per 
tahun, dengan rataan jumlah anak 4–8 ekor per kelahiran  

Genetika  Keragaman tinggi antar breed dan warna, memungkinkan 
banyak sekali variasi hasil silangan, potensi perbaikan tinggi  

Nutrisi  Kemampuan memanfaatkan hijauan dan limbah industi 
pangan, limbah pertanian, sehingga biaya pakan relatif 
murah  

Pertumbuhan  Relatif cepat, didaerah tropis, 10–30 g/ekor/hari  
Pengelolaan  Mudah dikelola, dapat diusahakan pada skala kecil maupun 

besar  
Daging  Tinggi protein, rendah lemak jenuh, rendah kholesterol  

Kulit-bulu  Bermutu tinggi, kulit lemas, lembut dan menarik  
Kotoran  Tinggi kandungan N, P, K, baik untuk tanaman sayuran, 

bunga, buah-buahan  
Sumber: Cheeke et al. (1978), Lukefahr (1978) 

Kelinci merupakan ternak yang cocok dipelihara di negara berkembang dan mulai 

memanfaatkan kelinci sebagai sumber daging. Selain itu, kelinci juga memiliki potensi: 

1)ukuran tubuh yang kecil, sehingga tidak memerlukan banyak ruang, 2) tidak memerlukan 

biaya yang besar dalam investasi ternak dan kandang, 3) umur dewasa yang singkat (4-5 

bulan), 4) kemampuan berkembang biak yang tinggi, 5) masa penggemukan yang singkat 

(kurang dari 2 bulan sejak sapih) (El-Raffa, 2004). 

  
Gambar 1. Kelinci New Zealand White 

Kelinci New Zealand White yang berasal dari USA termasuk dalam spesies 

Orictolagus Cuniculus dari genus Orictolagus. El-Raffa (2004) menyatakan bahwa kelinci 



memilik potensi sebagai penghasil daging dan dapat menjadi solusi dalam memenuhi 

kebutuhan protein hewani karena memiliki kemampuan efisiensi produksi dan reproduksi 

yang patut dipertimbangkan.  

Kebutuhan  Nutrisi Kelinci 

Menurut Cheeke (1987), kebutuhan protein kelinci berkisar antara 12−18%, tertinggi 

pada fase menyusui (18%) dan terendah pada dewasa (12%), kebutuhan serat kasar induk 

menyusui, bunting dan muda (10−12%), kebutuhan serat kasar kelinci dewasa (14%) 

sedangkan kebutuhan lemak pada setiap periode pemeliharaan tidak berbeda (2%) (Tabel 3). 

Tabel 3. Kebutuhan Nutrisi Kelinci  

Nutrient 
Kebutuhan Nutrisi Kelinci 

Pertumbuhan Hidup Pokok Bunting Laktasi 

Digestible Energy 

(kcal/kg) 

2500 2100 2500 2500 

TDN(%) 65 55 58 70 

Serat Kasar (%) 10-12 14 10-12 10-12 

Protein Kasar (%) 16 12 15 17 

Lemak (%) 2 2 2 2 

Ca (%) 0.45 - 0,40 0,75 

P (%) 0.55   0.5 

Metionin +Cystine 0.6   0.6 

Lysin 0.65   0.75 

Sumber: NRC(1977) 

Jumlah pakan yang diberikan harus memenuhi jumlah yang dibutuhkan oleh kelinci 

sesuai dengan tingkat umur atau bobot badan kelinci. Pemberian pakan ditentukan 

berdasarkan kebutuhan bahan kering. Jumlah pemberian pakan bervariasi bergantung pada 

periode pemeliharaan dan dan bobot badan kelinci (Tabel 4).  

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4. Kebutuhan Bahan Kering Kelinci 

Status Bobot Badan 

(BB) 

Kebutuhan Bahan kering 

 (kg) (% BB) (g/ekor/hari) 

Muda 1,8-3,2 6,2-5,4 112-173 

Dewasa 2,3-6,8 4,0-3,0 92-204 

Bunting 2,3-6,8 5,0-3,7 115-251 

Menyusui dengan anak 

7 ekor 

4,5 11,5 520 

Sumber: NRC (1977) dalam Ensminger (1991) 

Pertambahan Bobot Badan Kelinci  

Menurut (Church dan Pond, 1980) pertambahan bobot badan merupakan salah satu 

kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas bahan makan ternak, karena 

pertumbuhan yang diperoleh dari suatu percobaan merupakan salah satu indikasi 

pemanfaatan zat-zat makanan dari ransum yang diberikan. Dari data pertambahan bobot 

badan akan diketahui nilai suatu bahan pakan bagi ternak  

Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran fisik individu atau organ yang 

mencakup 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.  

Pertumbuhan ternak pada umumnya mengikuti pola kurva berbentuk sigmoid yang 

merupakan hubungan antara bobot tubuh, umur, dan pola pertumbuhan yang terjadi pada 

kelinci sejak setelah lahir (Sanford, 1980). Proses pertumbuhan terdiri atas dua aspek, yaitu 

pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan pertumbuhan bobot tubuh per 

satuan waktu hingga dewasa tubuh. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan dalam 

bentuk, komposisi serta tinggi tubuh. 

Thalib et al., (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan bobot tubuh ternak ruminansia 

sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kulitas ransum, maksudnya penilaian pertambahan 

bobot badan tubuh ternak sebanding dengan ransum yang dikonsumsi. Kurniawati (2001) 

menyatakan bahwa pertambahan bobot badan yang menggunakan pakan dengan kadar 

protein yang lebih rendah dari 14% menghasilkan pertambahan bobot badan berkisar 12,780 

± 2,741 g/ekor/hari. 

Mulia (2009) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan kelinci yang diberi 

ransum berupa pelet yang mengandung daun ubi mengalami pertambahan bobot badan 



sebesar 17,93 g/ekor/minggu. Pertambahan bobot badan kelinci yang diberikan pakan 

konsentrat dan konvensional memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelinci yang 

hanya diberi pakan berupa pakan konvensional saja, yaitu sebesar 13.02 ± 0.43 g/hari 

(Hasanat, 2006). Inseminasi buatan pertama kali yang dilakukan pada ternak kelinci, tidak 

mempengaruhi bobot badan kelinci (Rommers, 2003). 

Penelitian Rommers (2002) menggunakan kelinci New Zealand white yang diberi 

perlakuan pakan secara ad libitum memberikan nilai bobot badan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang diberi pakan secara restricted (dibatasi). Selain itu, kelinci New 

Zealand white yang diinseminasi buatan pada umur 14,5 minggu juga memiliki bobot badan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang diinseminasi pada umur 17,5 minggu. 

Menurut Fernandez dan Fraga (1996) pertambahan bobot badan kelinci yang diberi 

pakan mengandung lemak hewani menghasilkan pertambahan bobot badan yang lebih 

rendah dibandingkan yang diberi pakan mengandung lemak nabati, yaitu sebesar 37,2 g/hari. 

Rahardjo et al. (2004) melaporkan hasil penelitiannya pada kelinci Rex yang diberi 

rumput lapang ad libitum (100%) dan rumput lapang ad libitum ditambah konsentrat, 

menunjukkan bahwa performa produksi terbaik ditunjukkan oleh pemberian rumput lapang 

ad libitum + 60 g kosentrat dengan pertambahan bobot badan sebesar 1191 g/ekor selama 12 

minggu sedangkan pada ternak kelinci yang diberikan rumput lapang ad libitum tanpa 

konsentrat, pertambahan bobot badannya hanya sebesar 610 g/ekor dalam waktu yang sama. 

Efisiensi Pakan Kelinci 

Nilai efisiensi penggunaan pakan menunjukkan banyaknya pertambahan bobot 

badan yang dihasilkan dalam satu kilogram pakan (Card dan Nesheim, 1972). Ensminger 

dan Olentine (1978) menyatakan bahwa pemberian ransum yang berkualitas tinggi dan tata 

laksana yang baik, akan menyebabkan angka efisiensi ransum kelinci berkisar antara 0,25 - 

0,35, sedangkan menurut Cheeke et al (2000), dapat berkisar antara 0,25 – 0,28. Parakkasi 

(1999) menyatakan bahwa penambahan protein dalam ransum dapat meningkatkan 

pertambahan bobot badan sedangkan penambahan serat dalam ransum akan menurunkan 

bobot badan. 

Menurut Rommers (2001) kelinci Zealand white dengan bobot badan lebih dari 4 kg 

dan kurang dari 3 kg, yang disapih pada umur 4,5 minggu serta diinseminasi pertama pada 

umur 14,5 minggu memiliki nilai efisiensi pakan lebih tinggi dibandingkan dengan kelinci 

yang mempunyai bobot badan antara 3,5- 4 kg, yaitu sebesar 0,266. 

Penelitian Fernandez dan fraga (1996) melaporkan efisiensi pakan pada kelinci yang 

diberikan pakan mengandung lemak nabati (minyak kedelai) lebih tinggi dibandingkan 

kelinci yang diberi pakan yang mengandung lemak hewani. 



Komponen Karkas Kelinci 

Bobot karkas adalah bobot tubuh dikurangi dengan bobot kulit, bobot kepala, bobot 

kaki, bobot ekor, bobot organ dalam serta darah. (Berg dan Butterfiekd, 1976). Menurut 

Soeparno dan Sumadi (1991), kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum 

dan sesudah pemotongan. Faktor yang menentukan adalah bobot karkas, jumlah daging yang 

dihasilkan dan kualitas daging dari karkas yang bersangkutan. Kualitas daging yang dimakan 

terutama meliputi warna, keempukan dan tekstur, flavor dan aroma termasuk bau dan cita 

rasa.  

Pada persilangan kelinci NZW dengan Californian yang diberi perlakuan pakan 

mengandung lemak nabati dibandingkan dengan yang diberi pakan mengandung lemak 

hewani, menghasilkan panjang karkas yang lebih panjang pada kelinci yang diberi pakan 

mengandung lemak nabati, dibandingkan yang diberi pakan mengandung pakan hewani, 

yaitu sebesar 36.3 cm. 

Muryanto dan Prawirodigdo (1993) menyatakan, bahwa semakin tinggi bobot 

potong maka semakin tinggi prosentase bobot karkasnya, ini disebabkan proporsi bagian-

bagian tubuh yang menghasilkan daging akan bertambah selaras dengan ukuran bobot tubuh. 

Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa tidak terdapat interaksi antara jenis kelamin 

dengan bobot potong terhadap persentase karkas dan non karkas. Proporsi bobot karkas dan 

nono karkas pada kelinci Rex betina hampir sama dengan kelinci jantan dan secara statistik 

tidak berbeda. 

Hasil penelitian dari Romadona (2007) menunjukkan bahwa lama penyinaran tidak 

mempengaruhi persentase karkas, dengan rataan persentase karkas sebesar 51,65% . 

Sedangkan persentase karkas yang dinyatakan oleh Gillespie (2004) bahwa dengan bobot 

hidup sekitar 1,8-2,1 kg menghasilkan produksi karkas yang berkualitas baik, dengan 

persentase karkas sebesar 50-59%. 

 
Gambar 2. Karkas Kelinci 

  Penggunaan hijauan berupa daun ubi ransum, dikhawatirkan dapat dapat 

menurunkan persentase karkas, karena adanya zat antinutrisi (HCN) yang terkandung pada 



daun ubi, namun hal tersebut tidak terbukti dalam penelitian ini. Diduga zat antinutrisi 

tersebut mengalami kerusakan akibat adanya perlakuan fisik, berupa penjemuran dibawah 

sinar matahari dan pemanasan di dalam mesin pelet.  

Kadar Lemak Daging Kelinci 

Perletakan dan distribusi lemak mempunyai arti ekonomi dalam produksi daging, 

karena lemak menambah bobot daging karkas dan penyebarannya turut menentukan mutu 

daging. Depot lemak merupakan komponen karkas yang masak lambat, dimana persentase 

depot lemak meningkat dengan bertambahnya bobot hidup. Depot lemak berfungsi sebagai 

cadangan untuk menjaga panas homeostatis tubuh(De Blass et al., 1977). 

Menurut Bogart (1962), pertumbuhan lemak pada ternak kelinci berlangsung bila 

berumur lebih dari 2 bulan yaitu pada bobot sekitar 1,5-2,0 kg, tetapi lemak yang 

dikandungnya lebih kecil dibandingkan dengan ternak lainnya. Perletakan lemak tubuh pada 

lelinci disekitar rusuk, sepanjang tulang belakang, daerah paha, sekitar leher, ginjal dan 

jantung. Berikut ini kandungan kadar lemak daging kelinci dibandingkan dengan ternak lain 

(tabel 5) 

Tabel 5. Kandungan Gizi Daging Kelinci dan Ternak Lainnya 

Jenis Daging 
          Air                        Protein               Lemak  

    ..................................%....................................... 

Energi  

(MJ/kg) 

Kelinci 67,9 20,8 10,2 7,3 

Ayam 67,6 20,0 11,0 7,5 

Sapi 55,0 16,3 28,0 18,9 

Domba 55,8 15,7 27,7 13,1 

Babi 42,0 11,9 28,0 13,3 

Sumber : Farrell dan Raharjo (1984) 

De Blass et al.(1977) melakukan penelitian dengan menggunakan kelinci betina 

Spanish giant, yang dipotong pada umur 3,4 dan 5 bulan, ternyata dengan meningkatnya 

umur potong kadar lemaknya meningkat 34,1%, 37,85% dan 43,97% dari bobot lemak 

awalnya. 

 Sudarmdji et al. (1989) menyatakan bahwa penentuan kadar lemak dalam 

analisis proksimat menggunakan metode Soxhlet. Penentuan kadar lemak yang 

menggunakan pelarut ini, selain lemak juga terikut fosfolipida, sterol, asam lemak 

bebas, karotenoid dan pigmen yang lain, sehingga hasil analisisnya sering disebit 

dengan lemak kasar. 



MATERI DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai Desember 2009. Lokasi penelitian 

bertempat di Peternakan Kelinci,  Komplek Laladon Indah Bogor, Jalan Bukit Asam Ujung 1 

No. 31 Bogor. Pembuatan silase ransum komplit dilakukan di Laboratorium Ilmu dan 

Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, sedangkan pembuatan 

ransum komplit dilakukan di PT. Indofeed Bogor. 

Materi 

Ternak 

Penelitian ini menggunakan 12 ekor kelinci jantan lokal peranakan New Zealand 

White periode lepas sapih umur 4 bulan, dengan bobot hidup rata-rata 1375,28 ± 204,52 g 

(Gambar 3). 

 

Gambar 3. Kelinci Penelitian 

Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan adalah kandang bertingkat sistem baterai individual yang 

terbuat dari bambu. Kandang yang dipakai sebanyak 12 dengan ukuran panjang 75 cm, lebar 

60 cm dan tinggi 50 cm (Gambar 4). Setiap kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan air 

minum. Peralatan lain yang digunakan adalah timbangan untuk mengukur bobot badan 

kelinci, tong, plastik 5 kg, cawan petri, autoclave, tabung reaksi, mikro pipet, Vortex, 

bunsen, kompor listrik, dan penyerap oksigen.  



         

 

Gambar 4. Kandang Kelinci Penelitian 

Ransum Penelitian 

Ransum penelitian yang digunakan merupakan silase ransum komplit dan pelet 

ransum komplit berbasis hijauan. Hijauan yang digunakan adalah rumput lapang, dan daun 

ubi jalar. Ransum komplit ini disusun sesuai dengan kebutuhan kelinci jantan, dengan 

pemakaian seperti disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Komposisi Bahan Makanan Ransum Penelitian (%BK) 

Bahan Pakan Persentase Pemakaian (% ) 

Rumput Lapang 25 

Daun Ubi Jalar 5 

Jagung  31,5 

Dedak Padi 15 

Bungkil Inti Sawit 5 

Bungkil Kedelai 15 

Tepung Ikan 1 

Premix 0,5 

Dicalsium Phospate (DCP) 1 

Crude Palm Oil (CPO) 0,5 

Natrium Clorida (NaCl) 0,65 

 Berikut ini adalah tabel hasil analisa pelet ransum komplit (R1) dan silase ransum 

komplit (R2) dari laboratorium Ilmu dan Teknologi pakan, Fakultas peternakan, IPB. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat diketahui bahwa, secara umum R2  (silase ransum 



komplit) mempunyai nilai zat makanan (nutrient) lebih tinggi dibandingkan dengan R1 

(pelet ransum komplit). Hal ini disebabkan oleh pH dari ransum R2 rendah (asam), sehingga 

dapat mematikan bakteri pembusuk pada bahan pakan, dengan demikian zat makanan dari 

pakan tersebut dapat bertahan dalam waktu yang lama. Sedangkan ransum R1 dalam proses 

pembuatannya menggunakan mesin pelet dan mengalami proses pemanasan, sehingga dapat 

menyebabkan kandungan zat makanan dari pakan tersebut rusak atau berkurang. 

Tabel 7. Kandungan Nutrient Ransum (% BK) 

Nutrient 
….R1…………………. R2 

..…..………..%......................... 

Bahan Kering (%BK) 

Abu (%) 

89,10 

  10,94 

51,38 

9,32 

PK (%) 13,83 14,32 

SK (%) 19,66 23,04 

LK (%) 2,29 3,25 

BETN(%) 53,27 50,05 

Sumber :   Hasil Analisa Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan (2009) 

Keterangan : R1: pelet ransum komplit, R2: silase ransum komplit.  

Metode 

Persiapan Hijauan Pakan 

 Rumput lapang dan ubi jalar yang dipilih merupakan hijauan segar. Hijauan 

dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama ± 3 hari hingga kadar air 

bahan mencapai ± 12 %. Hijauan tersebut kemudian digiling halus dengan ukuran gilingan 2 

mm hingga berbentuk tepung. 

Pembuatan Ransum Komplit 

Ransum komplit terlebih dahulu diformulasikan menggunakan program WinFeed, 

sesuai kebutuhan ternak kelinci jantan dewasa. Untuk tahapan pembuatan ransum komplit 

(pelet dan silase) dapat dilihat pada Gambar 5. 

Proses pembuatan ransum komplit ini diawali dengan pengeringan hijauan. 

Kemudian hijauan digiling menjadi tepung. Setelah itu tepung hijauan tersebut di campur 

dengan konsentrat (dedak padi, tepung ikan, jagung, bungkil inti sawit, bungkil kedelai, 

premix, DCP, CPO dan NaCl), sesuai dengan formulasi ransum untuk kebutuhan kelinci 

jantan (NRC,1977). Tujuan dari adanya pengeringan ini adalah agar bahan hijauan dapat 



digiling, sehingga kedua perlakuan mempunyai tekstur yang sama. Namun dalam praktek di 

masyarakat, pada pembuatan silase, proses pengeringan tidak perlu dilakukan, karena akan 

membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang lebih besar. 

 

Hijauan Segar (rumput lapang & daun ubi jalar)           Konsentrat 

 

Dikeringkan dibawah sinar matahari hingga KA 12% (± 3 hari)     

 

 

            Digiling menjadi tepung (menggunakan hammer mill) 

 

Formulasi sesuai kebutuhan kelinci dewasa PK 16% dan TDN 65% (NRC, 1977) 

 

Dicampur (dimasukkan ke mesin Mixer Horizontal, selama ± 10 menit) 

 

+ Bakteri Asam Laktat  

(BAL 107cfu/kg BK) 

 

Silase Ransum Komplit (KA 50%)  Pelet Ransum Komplit, diameter 3 mm 

(Proses Anaerob)                     (Proses Aerob)                 

Gambar 5. Bagan Pembuatan Ransum Komplit 

Ransum  komplit dibagi menjadi 2. Sebagian dibentuk menjadi pelet, sisanya dibuat 

silase. Pembuatan silasae dilakukan dengan cara difermentasikan secara anaerob dalam 

wadah plastik hingga terjadi fermentasi yang stabil (1 minggu - 4 minggu). 

Pemeliharaan 

Dua belas ekor kelinci jantan lokal peranakan New Zealand White lepas sapih 

dengan bobot badan sebesar 1375,28 g/ekor ± 204,52 (umur 4 bulan) dibagi menjadi dua 

perlakuan ransum yaitu : 

R1 =  Pelet Ransum komplit  

R2 =  Silase Ransum komplit 

Ternak dipelihara dalam kandang individu selama 7 minggu. Dua minggu pertama 

sebagai masa adaptasi pakan (preliminary). Adaptasi pakan dilakukan hingga kelinci mampu 

mengkonsumsi pakan yang akan diujicobakan hingga 100% (tidak ada sisa) tanpa 



mengalami penurunan konsumsi dan bobot badan. Kemudian minggu ke-3 sampai ke-7 

dilakukan pengamatan atau pengambilan data. 

Pakan dan air minum diberikan ad libitum. Pemberian pakan dilakukan dua 

kali sehari, pada pagi hari pukul 07.00 – 08.00 WIB dan pada sore hari pada pukul 

16.00 – 17.00 WIB. 

  

          

(R2)                                                             (R1) 

Gambar 6. Silase Ransum Komplit (R2) dan Pelet Ransum Komplit (R1) 

 

Persiapan Kandang 

Kandang sebanyak 12 buah sebelum digunakan dibersihkan terlebih dahulu.  

Kemudian kandang dilengkapi tempat pakan dari semen dan tempat minum dari 

botol minum khusus.  

Rancangan Percobaan 

Perlakuan 

Penelitian ini menggunakan 2 perlakuan dan 6 ulangan, yaitu : 

R1 : Pelet Ransum Komplit 

R2 : Silase Ransum Komplit. 

Rancangan 



Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 2 perlakuan 6 ulangan. Model analisis menurut Mattjik dan 

Sumertajaya (2002) adalah : 

Yij = μ + αi +  εij 

Keterangan :  

Yij = Hasil pengamatan untuk perlakuan ke-i 

μ = Nilai rataan umum perlakuan 

αi = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij = Error (gallat) ulangan ke-i dan perlakuan pemberian ransum komplit 

ke-j 

i = Jenis pakan (i = 2 : (i1) pelet, (i2) silase) 

j = Ulangan (j = 6) 

Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji t-student 

dengan α = 0,05. Penelitian ini mempunyai dua hipotesis, yaitu: 

Ho:R1 = R2; tidak ada perbedaan perlakuan  

H1: R1≠ R2; terdapat perbedaan perlakuan  

Keterangan : 

R1=  Pelet Ransum Komplit  

R2=  Silase Ransum Komplit. 

Peubah yang Diamati 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah bobot hidup kelinci,  

konsumsi pakan, efiisiensi pakan, pertambahan bobot badan, persentase karkas, dan 

kadar lemak daging kelinci pada paha bagian kanan. 

Pertambahan Bobot Badan  

Pengukuran pertambahan bobot badan (PBB) dilakukan dengan penimbangan 

ternak pada awal penelitian, setiap pekan serta saat akan dipotong.  Penimbangan 

dilakukan pada pagi hari sebelum ternak diberi pakan dengan menggunakan 

timbangan digital. Pertambahan bobot badan mingguan dihitung berdasarkan bobot 



akhir minggu pemeliharaan dikurangi dengan bobot akhir minggu sebelumnya. 

Sedangkan pertambahan bobot badan (g/ekor/hari) diperoleh dari pertambahan bobot 

badan dibagi dengan lamanya pemeliharaan yaitu 35  hari.  

Pertambahan Bobot Badan  

Efisiensi Pakan 

Efisiensi adalah jumlah ransum yang dikonsumsi untuk mendapatkan bobot 

badan tetentu secara efisien. 

Efisiensi Pakan  

Persentase Bobot Karkas (tambahin Lgi euy..) 

Bobot karkas adalah bobot tubuh kelinci dikurangi dengan bobot kulit, 

bobot kepala, bobot kaki, bobot ekor, bobot organ dalam serta darah.  

Bobot Karkas = Bobot total – (bobot kulit+bobot kepala+ bobot ekor+ bobot 

organ dalam +darah) 

Persentase Bobot Karkas  

Pengukuran kadar lemak  

 Penghitungan kadar lemak ini dilakukan menggunakan daging paha bagian 

kanan. Kadar lemak diperoleh dengan cara mengalikan lemak daging paha dengan 

bobot paha kelinci bagian kanan. 

 Kadar lemak (%) = kadar lemak (%) x berat sampel (berat paha) 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsumsi Ransum 



  Konsumsi merupakan faktor dasar untuk hidup dan menentukan produksi 

(Parakkasi, 1999). Menurut NRC (1977), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

konsumsi ransum pada ternak kelinci adalah temperatur lingkungan, kesehatan, 

bentuk ransum, imbangan zat makanan, cekaman, bobot badan dan kecepatan 

pertumbuhan. Berikut hasil rataan konsumsi bahan kering dan zat makanan dari 

perlakuan pelet ransum komplit (R1) dengan perlakuan silase ransum komplit (Tabel 

8). 

   Tabel 8. Rataan Konsumsi Nutrien Ransum Kelinci Jantan selama Penelitian 

Nutrient Konsumsi (g/ekor/hari) 

R1 R2 

Bahan Kering 117,78a 92,25b 

Abu 15,82 a 7,42 b 

Bahan Organik 101,96 a 84,83 b 

Protein Kasar 16,29 a 13,21 b 

Serat Kasar 23,16 a 21,25 b 

Lemak Kasar 2,70 3,00 

BETN 62,74 a 46,17 b 

Keterangan :Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya perbedaan nyata 
(P<0,05) R1 : Perlakuan Pelet Ransum Komplit, R2 : Perlakuan silase Ransum 
Komplit 

 Konsumsi Bahan Kering 

 Perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda (P<0,05) terhadap jumlah 

bahan kering yang dikonsumsi. Rataan konsumsi pelet lebih tinggi dibandingkan 

dengan silase ransum komplit, dengan nilai konsumsi berturut-turut sebesar 117,78 

g/ekor/hari dan 92,25 g/ekor/hari. Hal ini menunjukkan pakan pelet lebih disukai 

(palatable) dan mudah dikonsumsi oleh ternak kelinci. Penyebab pelet lebih disukai 

oleh kelinci adalah karena sifat dari pelet yang berbentuk padat dan kompak, 

sehingga pakan bentuk pelet lebih mudah untuk disortir ketika dikonsumsi. Selain 

itu, tingkah laku kelinci sebagai hewan pengerat akan mempengaruhi dalam 

pengambilan pakan, pakan pelet lebih mudah untuk dikonsumsi dibandingkan silase.  

 Purbowati et al. (2007) menyatakan bahwa pemberian pakan bentuk pelet 

selain dapat mengontrol konsumsi pakan konsentrat dan hijauan sesuai dengan 

proporsi yang diberikan, juga untuk memperbaiki palatabilitas pakan. Menurut 



Church dan Pond (1988), palatabilitas yang meliputi tekstur, bau, rasa, dan suhu dari 

pakan yang diberikan, mempengaruhi tingkat konsumsi dari kelinci. Selain itu, sifat 

voluminous dari silase akan menyebabkan tidak tersedianya ruang dalam saluran 

pencernaan untuk memasukkan pakan baru. Oleh karena itu, silase ransum komplit 

yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan dengan pelet ransum komplit.  

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi ternak kelinci adalah kadar 

bahan kering. Kandungan bahan kering (BK) pada pelet ransum komplit memiliki nilai yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan silase ransum komplit yaitu sebesar 89,10% dan 51,38% 

(Tabel 7). Kadar air yang tinggi pada silase menyebabkan lambung ternak menjadi lebih 

cepat penuh, sehingga konsumsi silase menjadi lebih rendah. 

Perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda (P<0,05) terhadap jumlah abu, 

bahan organik, protein kasar, serat kasar dan BETN yang dikonsumsi. Secara umum, 

konsumsi per nutrien perlakuan pelet ransum komplit memiliki nilai lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan silase ransum komplit, kecuali nutrien lemak kasar (Tabel 

8). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pakan yang dikonsumsi, maka semakin 

banyak pula zat makanan yang dikonsumsi. 

 Persentase rataan konsumsi bahan kering harian pada penelitian adalah 

6,14% (R1) dan 5,54% (R2) dari bobot badan. Menurut Irlbeck (2001) kelinci akan 

makan sekitar 5% dari bobot badannya. Dengan demikian, konsumsi bahan kering 

perlakuan R1 dan R2 pada penelitian ini sudah memenuhi kebutuhan bahan kering 

kelinci. 

 

 

 

 

 

 

Performa Kelinci 

 Berikut ini adalah tabel performa kelinci hasil penelitian yang diberi 

perlakuan pelet ransum komplit (R1) dengan silase ransum komplit (R2). Peubah 



bobot hidup kelinci memberikan hasil yang berbeda nyata, sedangkan peubah pada 

PBB (pertambahan bobot badan ), efisiensi pakan, persentase karkas dan persentase 

kadar lemak menghasilkan tidak adanya perbedaan yang nyata. 

Tabel 9. Rataan Performa  Kelinci Jantan selama Penelitian 

Peubah Perlakuan 

R1 R2 

Bobot Hidup (g/ekor) 1906,45±135,80a 1663,15 ±110,07b 

PBB (g/ekor/hari) 17,60 ±10,92 17,29± 15,30 

Efisiensi Pakan 0,15 ±0,01 0,13 ±0,02 

Persentase Karkas (%)  54,29 ± 2,53  49,49 ± 1,078  

Kadar Lemak (%)  0,15 ± 0,01  0,13 ± 0,02  
   Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya perbedaan nyata 

(P<0,05) R1 : Perlakuan Pelet Ransum Komplit, R2 : Perlakuan silase Ransum 
Komplit 

Bobot Hidup 

Pemberian silase ransum komplit berpengaruh (P<0,05) terhadap bobot hidup, 

dimana bobot hidup pada perlakuan R1 sebesar 1906,45±135,80 g/ekor dan R2 sebesar  

1663,15 ± 110,07 g/ekor (Tabel 9). Bobot hidup kelinci yang diberi perlakuan pelet (R1) 

lebih tinggi dibandingkan dengan bobot hidup kelinci yang mendapat perlakuan silase (R2). 

Salah satu faktor yang menyebabkan perlakuan R1 (pelet ransum komplit) memiliki nilai 

bobot hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan R2 (silase ransum komplit) adalah 

perbedaan kualitas ransum.  

Bobot hidup juga dipengaruhi oleh jumlah pakan yang dikonsumsi dan nutrien yang 

diserap dalam tubuh kelinci. Nutrien yang diserap lebih banyak oleh ternak kelinci akan 

memberikan bobot hidup lebih tinggi, hal ini dikarenakan perkembangan jaringan-jaringan 

tubuh ternak dan pendepositan lemak akan banyak dilakukan oleh tubuh ternak. Bobot awal 

kelinci juga mempengeruhi bobot hidup kelinci, ketika bobot awalnya lebih tinggi, maka 

memungkinkan  hasil bobot akhirnya lebih tinggi juga. 

 



                        
Gambar 7.  Rataan Bobot Hidup Kelinci 

Gambar 7 menunjukkan bahwa secara  umum bobot hidup ternak kelinci yang 

diberi perlakuan pelet ransum komplit dan silase ransum komplit memiliki bobot hidup 

yang terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ransum yang diberikan ke ternak 

dapat mencukupi kebutuhan ternak kelinci. Selain itu, kondisi lingkungan dan suhu dalam 

penelitian ini mendukung proses pertumbuhan kelinci.  

Pertambahan Bobot Badan 

Perlakuan memberikan pengaruh yang tidak berbeda terhadap nilai pertambahan 

bobot badan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertambahan bobot badan kelinci yang diberi 

silase ransum komplit memiliki pengaruh yang sama dengan pertambahan bobot badan 

kelinci yang diberi pelet ransum komplit. Pertambahan bobot badan pada perlakuan R1 

(pelet ransum komplit) sebesar 17,60 g/ekor/hari dan R2 (silase ransum komplit)  sebesar  

17,29 g/ekor/hari (Tabel 9).  

Menurut Rasyid (2009) salah satu faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot 

badan adalah konsumsi pakan. Konsumsi pakan dan kecernaan pakan yang tinggi akan 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh semakin 

banyak nutrient yang diserap oleh tubuh ternak tersebut. Jika dilihat dari konsumsi pakan 

dimana  R1 berbeda (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan R2, maka dapat 

diketahui bahwa ransum R2 lebih efisien didalam mendukung pertambahan bobot badan. 

Kondisi ini dikarenakan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh kelinci perlakuan R2 mampu 

menyamai pertambahan bobot badan dari kelinci perlakuan R1 (tidak ada perbedaan dalam 

pertambahan bobot badan).   

Pertambahan bobot badan kelinci pada penelitian ini cukup baik untuk kelinci 

lokal, karena bila dibandingkan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2001) 

yang juga menggunakan kelinci lokal, pertambahan bobot badan kelinci lokal yang 

dihasilkan pada penelitian Kurniawati (2001) adalah sebesar 12,780 ± 2,741g/ekor/hari. 



Dengan demikian, pengolahan pakan dalam bentuk silase masih dapat menghasilkan 

pertambahan bobot badan  yang baik. 

Kandungan nutrien dalam pakan pada penelitian ini memberikan pengaruh yang 

baik pada pertambahan bobot badan kelinci. Keadaan ini dibuktikan dengan nilai 

pertambahan bobot badan kelinci yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Cheeke (1987).  Selanjutnya Cheeke (1987) menyatakan  bahwa  pertumbuhan kelinci 

didaerah tropis sekitar 10 – 20 gram per hari. 

        
Gambar 8.  Rataan Pertambahan Bobot Badan Kelinci 

Gambar 8 menunjukkan bahwa pertambahan bobot badan dari mulai minggu 

pertama hingga minggu ke-5 berfluktuatif. Kondisi ini selain dipengaruhi oleh konsumsi 

pakan, juga dipengaruhi oleh lingkungan kandang yang meliputi suhu kandang, cuaca dan 

kebersihan kandang. Rataan suhu kota bogor pada saat penelitian sebesar 26,3˚C, dengan 

kelembaban sebesar 91,75%. Nilai suhu tersebut untuk pertumbuhan kelinci kurang sesuai, 

menurut Direktorat Jendral Peternakan (2008) menyatakan bahwa suhu optimal kandang  

untuk perkembangbiakan kelinci sebesar 15-20˚C, dengan kelembaban sebesar 45-

70%.Ternak kelinci yang tumbuh pada suhu yang kurang optimal, akan menyebabkan kelinci 

stress dan mengakibatkan rendahnya konsumsi terhadap pakan. 

Efisiensi Pakan 

Perlakuan memberikan pengaruh yang tidak berbeda terhadap nilai efisiensi pakan. 

Rataan efisiensi pakan pada perlakuan R1 dan R2 berturut-turut 0,15 dan 0,13. Nilai efisiensi 

pakan pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan efisiensi pakan kelinci yang 

dilakukan oleh Cheeke (1987). Efisiensi pakan yang tinggi menunjukkan performa yang 

lebih baik. Kondisi ini dikarenakan, semakin tinggi nilai efisiensi pakan, maka pakan yang 

dikonsumsi oleh kelinci tersebut lebih sedikit, namun menghasilkan pertambahan bobot 

badan yang tinggi.  



Menurut Cheeke (1987) efisiensi pakan yang baik yaitu berkisar antara 0,28 – 0,25 

dan menurut Ensminger berkisar antara 0,35 – 0,25. Perbedaan efisiensi pakan ini 

dikarenakan oleh pertumbuhan kelinci didaerah tropis hanya sekitar 10-20 g/ekor/hari, lebih 

rendah dibandingkan dengan kelinci negara Eropa dan Amerika yang pertumbuhannya 

mencapai 35-40 g/ekor/hari (Cheeke, 1982). Selain itu, efisiensi pakan juga dipengaruhi oleh 

kecernaan pakan. Nilai kecernaan pakan yang tinggi, akan memberikan nilai pertambahan 

bobot badan yang tinggi, kemudian akan berakibat pada efisiensi pakan. Cheeke (1987) 

menyatakan bahwa kandungan energi ransum mempengaruhi efisiensi penggunaan ransum 

yakni dengan semakin tinggi kandungan energi dalam ransum akan menurunkan konversi 

pakan dan meningkatkan efisiensi pakan.  

                  

Gambar 9.  Rataan Efisiensi Pakan 

Gambar 9 menunjukkan bahwa efisiensi pakan dari minggu ke minggu berfluktuatif, 

hal ini karena dipengaruhi oleh pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan yang 

berfluktuatif. Pakan yang tidak baik akan memperlambat pertambahan bobot hidup dan 

memperkecil efisiensi penggunaan ransum (Lebas et al., 1986). Menurut Behnke (2001), 

pemberian pakan pelet dapat meningkatkan konversi dan performa ternak yang lebih baik 

dibandingkan dengan bentuk mash. Nilai perbedaan efisiensi akan sangat  mempengaruhi 

nilai ekonomis dari ternak dan pakan tersebut, meskipun perbedaannya kecil. 

 

rsentase Karkas 

Perlakuan secara statistika memberikan pengaruh yang tidak berbeda terhadap 

persentase karkas. Rataan persentase karkas pada perlakuan R1, sebesar 54,29% dan R2 

sebesar 49,49% (Tabel 9). Meskipun demikian, terdapat tendensi persentase karkas kelinci 

yang diberi R1 lebih baik dibandingkan dengan R2 (P<0,14).  



 Persentase karkas erat hubungannya dengan bobot potong kelinci. Semakin tinggi 

bobot potong, maka persentase karkas daging kelincinya juga semakin tinggi. Suroso (2003) 

menyatakan bahwa meningkatnya bobot potong diikuti dengan meningkatnya bobot karkas 

dengan tingkat keeratan 98.5%. Menurut Gillespie (2004) persentase karkas kelinci yang 

baik sebesar 50-59%. Hal ini menunjukkan persentase karkas yang dihasilkan pada 

penelitian ini menghasilkan persentase yang cukup baik.  

Kadar Lemak Daging Kelinci 

Perlakuan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap kadar lemak 

daging kelinci. Rataan kadar lemak daging bagian paha (berdasarkan bahan kering) pada 

perlakuan R1 sebesar 0,65% dan R2 sebesar 0,53% (Tabel 9).  

 Kondisi ini dipengaruhi oleh zat makanan yang dikonsumsi oleh kelinci. Nilai kadar 

lemak yang diperoleh dari penelitian ini lebih kecil bila dibandingkan dengan kadar lemar 

daging kelinci yang diperoleh oleh Susandari (2004). Menurut Susandari (2004), kadar 

lemak kelinci jantan yang diberi perlakuan pakan dengan berbagai aras lisin adalah sebesar 

11,09%. Perbedaan ini dikarenakan oleh kelinci dan pakan yang digunakan berbeda. Pakan 

yang digunakan oleh Susandari (2004) adalah berbentuk pelet dengan komposisi penggunaan 

jagung sebesar 50% dan kandungan lemak sebesar 4,52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kelinci jantan lokal peranakan New Zealand White yang diberi perlakuan pelet  

ransum komplit memiliki performa yang sama dengan kelinci yang diberi perlakuan silase 

ransum komplit, walaupun demikian ransum silase komplit cenderung memberikan efisiensi 

pakan yang lebih baik. 

Saran 

  Perlu adanya penelitian lanjutan  yang berkaitan dengan organoleptik dari daging 

yang dihasilkan  kedua perlakuan. Dengan demikian, dapat memenuhi kebutuhan daging 

sesuai keinginan konsumen dan peningkatan gizi protein hewani pada masyarakat Indonesia. 
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Lampiran 1.Hasil Uji t-Student Konsumsi Pakan 

  Variabel 1 Variabel 2 

Rataan 789,6525 664,8572

Ragam 630,7096 2028,327

Jumlah Sampel 4 4

Kelompok Ragam 1329,518

Perbedaan Rataan Hipotesa 0

Derajat Bebas (dB) 6

t Stat 4,840231

P(T<=t) satu-arah 0,00144

t kritikal satu-arah 1,94318

P(T<=t) dua-arah 0,00288

t kritikal dua-arah 2,446912   

 

Lampiran 2.Hasil Uji t-Student Bobot Hidup 

  Variabel 1 Variabel 2 

Rataan 1906,45 1663,15

Ragam 18442,17 12116,04

Jumlah Sampel 4 4

Kelompok Ragam 15279,1

Perbedaan Rataan Hipotesa 0

Derajat Bebas (dB) 6

t Stat 2,783609

P(T<=t) satu-arah 0,015922

t kritikal satu-arah 1,94318

P(T<=t) dua-arah 0,031845

t kritikal dua-arah 2,446912   

 

 

 



Lampiran 3.Hasil Uji t-Student Pertambahan Bobot Badan 

  Variabel 1 Variabel 2 

Rataan 123,2 121

Ragam 119,16 234,04

Jumlah Sampel 3 3

Kelompok Ragam 176,6

Perbedaan Rataan Hipotesa 0

Derajat Bebas (dB) 4

t Stat 0,202756

P(T<=t) satu-arah 0,424611

t kritikal satu-arah 3,746947

P(T<=t) dua-arah 0,849222

t kritikal dua-arah 4,604095   

 

Lampiran 4.Hasil Uji t-Student Efisiensi Pakan 

  Variabel 1 Variabel 2 

Rataan 0,2305077 0,133736

Ragam 0,0236527 0,000273

Jumlah Sampel 4 3

Kelompok Ragam 0,014301

Perbedaan Rataan Hipotesa 0

Derajat Bebas (dB) 5

t Stat 1,0595194

P(T<=t) satu-arah 0,1689199

t kritikal satu-arah 3,36493

P(T<=t) dua-arah 0,3378397

t kritikal dua-arah 4,032143   

 

 



Lampiran 5.Hasil Uji t-Student Persentase Karkas 

  Variabel 1 Variabel 2 

Rataan 54,28702 49,4934

Ragam 6,411485 1,162603

Jumlah Sampel 2 2

Kelompok Ragam 3,787044

Perbedaan Rataan Hipotesa 0

Derajat Bebas (dB) 2

t Stat 2,463282

P(T<=t) satu-arah 0,066382

t kritikal satu-arah 2,919986

P(T<=t) dua-arah 0,132763

t kritikal dua-arah 4,302653   

Lampiran 6.Hasil Uji t-Student Kadar Lemak Bagian Paha 

  
 Variabel 1 Variabel 2 

Rataan 0,18475 0,1517

Ragam 0,003321 0,000684

Jumlah Sampel 2 2

Kelompok Ragam 0,002003

Perbedaan Rataan Hipotesa 0

Derajat Bebas (dB) 2

t Stat 0,738501

P(T<=t) satu-arah 0,268557

t kritikal satu-arah 2,919986

P(T<=t) dua-arah 0,537113

t kritikal dua-arah 4,302653   
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