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ABSTRAK

PENGARUH PENAMBAHAN JENIS PAKAN SUMBER PROTEIN PADA
RANSUM BERBASIS LIMBAH DAN HIJAUAN KELAPA SAWIT

TERHADAP KONSUMSI, PERTAMBAHAN BOBOT, DAN
EFISIENSI KELINCI LOKAL JANTAN

Oleh

DARWIN INDRA SAPUTRA

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan jenis bahan pakan
sumber protein pada ransum, berbasis limbah dan hijauan kelapa sawit terhadap
pertambahan bobot kelinci lokal jantan. Penelitian ini menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan dan empat kelompok. Kelinci
yang digunakan adalah kelinci lokal jantan dengan kisaran bobot tubuh kelompok
1) 210- 250g, kelompok 2) 260-300 g, kelompok 3)310-350 g kelompok 4) 360-
400 g. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah R0 = Ransum basal
(serabut sawit 0,3%, hijauan daun sawit 0,7%  dan bungkil sawit 27%, dedak
32%, jagung 40% ), R1 = R0 + 15% daun singkong, R2 = R1 + 3%  tepung bulu
ayam.  Data penelitian ini di uji menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan
dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penambahan jenis bahan pakan sumber protein pada ransum, berbasis limbah dan
hijauan kelapa sawit berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot kelinci lokal
jantan. Pakan berbasis limbah dan hijauan kelapa sawit yang ditambah bahan
sumber protein hidrolisat tepung bulu ayam (R2) merupakan perlakuan terbaik
terhadap pertambahan bobot kelinci lokal jantan.

Kata kunci : daun singkong, hidrolisat bulu ayam, lokal jantan, limbah dan
hijauan kelapa sawit, dan pertambahan bobot kelinci.



ABSTRACT

THE EFFECT OF TYPE ADDING FEED PROTEIN SOURCESON
RATION BASED ON PALM WASTE AND FORAGE

AGAINST MALE LOCAL RABBITS CONSUMPTION,
WEIGHT INCREASE, AND EFFICIENCE

By

Darwin Indra Saputra

The purpose of this study was to determine the effect ofthe type of protein source
feed material in the ration, based on palm oil waste and forage against male local
rabbits weight increase. This study use completely randomized design with three
treatment and four group. The rabbits that used was male local rabbits with body
weight average on group 1) 210-250g, group 2) 260-300g, group 3) 310-350,
group 4)360-400g. The treatment that given in this study was R0= basalt ration
( palm oil fiber 0,3%, palm oil leaf forage 0,7 % and palm oil oilcake 27 %, bran
32%, corn 40%), R1 = R0 + 15% cassava leaf, R2 = R1 + 3% chicken feather
flour. This study data be examined with analysis of variance and followed with
least significant difference test. The result of this study showed that type adding
feed protein sourceson ration based on palm oil waste and forage does not
significantly effect with male local rabbits weight increase. Feed that based on
palm waste and forage that added with chicken feather flour hydrolyzate protein
source materials (R2) was the best treatment to increase male local rabbits weight.

Keywords : cassava leave, chicken flour hydrolyzate, male local rabbits, palm oil
waste and forage, and rabbits weight increase.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan produktivitas ternak kelinci dapat ditempuh dengan memanfaatkan

limbah agroindustri secara maksimal, manajemen pakan yang baik dan dipadukan

teknologi pengolahan pakan serta suplementasi bahan-bahan yang dapat memacu

pertumbuhan.

Provinsi Lampung juga merupakan daerah yang memiliki areal perkebunan yang

luas seperti perkebunan karet, kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa dan tebu. Limbah

industri pengolahan sawit yang terdiri dari serat perasan buah, tandan kosong,

lumpur sawit dan bungkil inti sawit merupakan limbah yang dapat dimaanfaatkan

sebagai sumber pakan ternak di samping itu di bawah tanaman perkebunan seperti

kelapa sawit tumbuh berbagai rumput-rumputan dan leguminose yang dapat

dimanfaatkan sebagai hijauan makanan ternak.

Suplementasi BCAA (brain chain amino acid) memacu pertumbuhan bakteri

sehingga kecernaan pakan dan pertumbuhan ternak meningkat. Lebih lanjut

dijelaskan bahwa ratio terbaik BCAA yang digunakan dalam meningkatkan

kecernaan pakan adalah 0.1 % valin, 0.2% isoleosin, dan 0.5% leusin. Bahan

pakan alami yang dapat digunakan sebagai sumber BCAA antara lain tepung daun

singkong.
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Salah satu sumber asam amino bersulfur yang alami adalah hidrolisat bulu ayam.

Hidrolisat bulu ayam mengandung asam amino sistein (3,6g/16g N) yang tinggi

serta sedikit metionin (0,7g/16g N) (Cunningham et al., 1994) dan total

proteinnya mencapai 81,0%  (NRC, 1988). Protein bulu ayam terikat oleh ikatan

keratin, sehingga perlu pengolahan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan oleh

ternak.

Pengolahan secara kimiawi dapat dilakukan dengan hidrolisis menggunakan HCl

12% atau NaOH 3--6% dan secara fisik dapat dilakukan dengan tekanan 3 bar dan

suhu 150˚C. Pengolahan yang dipilih yaitu hidrolisis menggunakan HCl 12%,

dengan pertimbangan produksi NH3 tertinggi dan kerusakan asam amino yang

seminimal mungkin (Muhtarudin et al., 2002; Wahyuni et al., 2001).

Kelinci (Oryctolaguscuniculus) merupakan salah satu ternak pseudoruminansia

yang cukup baik dalam produktivitasnya. Umumnya ternak kelinci dalam satu

tahun mampu melahirkan lima kali (umur kebuntingan pada ternak kelinci

berkisar antara 28–35 hari) dengan jumlah anak perkelahiran (litter size) 5--6

ekor, memiliki bobot hidup mencapai 2,0 --2,2 kg pada umur empat bulan (untuk

kelinci pedaging) atau 2,5--3,0 kg pada umur enam bulan (untuk kelinci penghasil

kulit-bulu) dan 4--6 kg untuk jenis kelinci besar (Murtisari, 2010). Selain itu,

keunggulan lain dari kelinci adalah dalam daging kelinci terkandung protein

20,8%, lemak 10,2%, energi metabolis 73 MJ/kg dan rendah kolesterol 0,1%

(Lebas, Coudert, Rouvier dan Rachambeau. 1986). Pemanfaaatan limbah

agroindustri harus dipadukan dengan teknologi pengolahan pakan. Usaha-usaha

perbaikan pakan ternak ruminansia dapat dilakukan dengan melaksanakan

teknologi antara lain: meningkatkan kecernaan struktural karbohidrat dengan
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perlakuan kimiawi (amoniasi), fisik, dan biologis (fermentasi) teknologi

pengolahan pakan perlu dipadukan dengan daun singkong dan bulu ayam.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan jangka panjang penelitian adalah optimalisasi pemanfaatan limbah kelapa

sawit dalam upaya integrasi ternak dan tanaman sawit. Target khusus penelitian

adalah membandingkan dan menganalisa jenis bahan pakan sumber protein pada

ransum, berbasis limbah kelapa sawit terhadap pertambahan bobot kelinci lokal

jantan.

1.3 Kegunaaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan  agroindustri

untuk produksi ternak kelinci. Hasil penelitian ini didapat paket teknologi ransum

komplit berbasis agroindustri kelapa sawit dalam upaya integrasi ternak dan

tanaman sawit untuk produksi ternak kelinci yang optimal. Adanya paket

teknologi ransum yang terintegrasi akan lebih mendukung pengembangan

populasi dan produksi ternak kelinci, karena pakan yang baik telah tersedia.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kelinci (Oryctolaguscuniculus) merupakan salah satu ternak pseudoruminansia

yang cukup baik dalam produktivitasnya. Umumnya ternak kelinci dalam satu

tahun mampu melahirkan lima kali (umur kebuntingan pada ternak kelinci

berkisar antara 28–35 hari) dengan jumlah anak perkelahiran (litter size) 5--6

ekor, memiliki berat hidup mencapai 2,0 --2,2 kg pada umur empat bulan (untuk

kelinci pedaging) atau 2,5--3,0 kg pada umur enam bulan (untuk kelinci penghasil

kulit-bulu) dan 4--6 kg untuk jenis kelinci besar (Murtisari, 2010).
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Limbah industri pengolahan sawit yang terdiri dari serat perasan buah, tandan

kosong, lumpur sawit dan bungkil inti sawit. Merupakan limbah yang dapat

dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak selain itu dibawah tanaman

perkebunan seperti kelapa sawit tumbuh berbagai rumput-rumputan dan

leguminose yang dapat dimanfaatkan sebagai hijauan makanan ternak kelinci.

Suplementasi BCAA memacu pertumbuhan bakteri sehingga kecernaan pakan dan

pertumbuhan ternak meningkat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ratio terbaik

BCAA yang digunakan dalam meningkatkan kecernaan pakan adalah 0,1 % valin,

0,2% isoleosin, dan 0,5% leusin. Bahan pakan alami yang dapat digunakan

sebagai sumber BCAA antara lain tepung dan daun singkong. Pada bulu ayam

mengandung asam amino bersulfur alami yang meningkatkan pertambahan bobot

badan ternak.

1.5 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. penambahan jenis bahan pakan sumber protein pada ransum, berbasis limbah

dan hijauan kelapa sawit berpengaruh terhadap konsumsi, pertambahan bobot,

dan efisiensi kelinci lokal jantan.

2. terdapat bahan sumber protein pada jenis pakan terbaik berbasis limbah dan

hijauan kelapa sawit yang ditambah bahan sumber protein hidrolisat tepung

bulu ayam (R2) terhadap konsumsi, pertambahan bobot dan efisiensi kelinci

lokal jantan.



5

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Limbah Kelapa Sawit

Pengembangan industri pengolahan sawit merupakan industri yang menghasilkan

produk sampingan yang berpotensi mengganggu lingkungan jika tidak dikelola

dengan baik. Limbah industri pengolahan sawit ini belum dimanfaatkan secara

optimal. Salah satu cara pemecahannya yaitu dengan pemanfaatan produk

sampingan tersebut sebagai pakan ternak.

Industri kelapa sawit menghasilkan limbah yang berpotensi sebagai pakan ternak,

seperti bungkil inti sawit, serat perasan buah, tandan buah kosong, dan

solid/lumpur sawit (Aritonang, 1986). Bungkil inti sawit mempunyai nilai nutrisi

yang lebih tinggi dibandingkan dengan limbah lainnya dengan kandungan protein

kasar 15% dan energi kasar 4230 kalori sehingga dapat berperan sebagai

konsentrat (Ketaren, 1986). Serat perasan buah dikenal juga dengan sabut sawit,

limbah ini tergolong pakan serat bermutu rendah dengan kandungan serat kasar

dan lignin yang tinggi, sehingga penggunaannya dalam jumlah besar memerlukan

sentuhan teknologi dan penanganan yang khusus.

Produk kelapa sawit lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak

yaitu bungkil inti sawit (BIS), lumpur sawit dan serat perasan buah sawit.

Menurut Kartadisastra (1997), setiap 1000 kg tandan buah segar dapat diperoleh
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minyak sawit 250 kg serta hasil samping 294 kg lumpur sawit, 35 kg bungkil inti

sawit dan 180 kg serat perasan. Serat perasan kelapa sawit memiliki kandungan

serat kasar 48% dan protein kasar 6%, tetapi kemampuan ternak mengkonsumsi

serat perasan sangat rendah karena rendahnya kecernaan serat perasaan tersebut,

yakni hanya mencapai 24-30%. Lumpur sawit memiliki kandungan protein 12--

14% dan kendala penggunaan lumpur sawit sebagai pakan adalah tingginya

kandungan air, rendahnya kandungan energi dan abu yang tinggi sehingga tidak

dapat digunakan sebagai pakan tunggal dan harus disertai produk samping lain,

sedangkan penggunaan BIS telah mulai dilakukan oleh peternakan rakyat.

Pelepah sawit memiliki kandungan protein kasar 15% dan berfungsi sebagai

pengganti sumber serat pakan. Pakan pelepah sawit masih sedikit dimanfaaatkan

meskipun 1 pohon kelapa sawit dapat menghasilkan 22 buah pelepah sawit dan 1

buah pelepah setelah dikupas untuk pakan ternak beratnya mencapai 7 kg. Pada

luas perkebunan kelapasawit 487.146 ha berarti terdapat (7 kg x 138 x 22 x

487.146) = 10.352.826.792 kg pelepah/tahun. Jika satu ternak membutuhkan 25

kg ekor-1 hari-1 berarti pelepah kebun sawit tersebut dapat menyediakan pakan

ternak untuk 414 juta sapi/tahun (Aritonang, 1986).

2.2 Serat Perasan Buah

Serat kelapa sawit merupakan hasil ikutan pengolahan kelapa sawit yang

dipisahkan dari buah setelah pengutipan minyak dan biji dalam proses pemerasan.

Serat biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk memanaskan ketel atau

pupuk sumber kalium. Serat kelapa sawit berguna juga untuk bahan campuran

makanan ternak yang lebih cocok untuk ternak ruminansia. Serat sisa perasan
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buah sawit merupakan serabut berbentuk seperti benang. Bahan ini mengandung

protein kasar sekitar 4% dan serat kasar 36% (lignin 26%), dari komposisi kimia

yang dimiliki, bahan ini mempunyai kandungan gizi yang setara dengan rumput.

2.3 Lumpur Sawit

Proses pengolahan minyak sawit menghasilkan limbah cair. Limbah ini

mengandung bahan pencemar yang sangat tinggi, yaitu biochemical axygen

demand (BOD) sekitar 20.000 – 60.000 mg/1. Pemanfaatan lumpur sawit

memberikan hasil ganda yaitu menambah persediaan bahan pakan dan

mengurangi polusi. Kekurangan dari lumpur sawit yaitu tingginya kadar air, hal

ini kemungkinan yang menyebabkan kurang disukai. Pemanfaatan lumpur sawit

untuk ternak tidak bisa tunggal karena kandungan energi rendah dan abu yang

tinggi sehingga penggunaannya harus dicampur dengan bahan pakan lain.

Jalaludin, et al. (1991), menyatakan bahwa lumpur sawit mengandung protein

kasar sekitar 12-14%. Kandungan air yang cukup tinggi menyebabkan produk

samping ini kurang di senangi oleh ternak. Selain itu, kandungan energi yang

rendah dengan abu yang tinggi menyebabkan lumpur sawit tidak dapat

dipergunakan secara tunggal. Upaya untuk meningkatkan kandungan nutrien dan

biologis melalui proses fermentasi akan memberi peluang tersendiri bagi ternak

untuk memanfaatkannya secara optimal.

2.4 Bungkil Inti Sawit

Bungkil inti sawit merupakan hasil sampingan dari pemerasan daging buah inti

sawit, proses mekanik yang dilakukan dalam pengambilan minyak menyebabkan

jumlah minyak yang tertinggal relatif cukup banyak (sekitar 7--9 %). Hal ini
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menyebabkan bungkil inti sawit cepat tengik akibat oksidasi lemak yang masih

tertinggal. Kandungan protein bahan ini cukup tinggi, yaitu sekitar 12--16%,

dengan kandungan serat kasar yang cukup tinggi (36%).

Huber dan Kung (1981) mendapatkan ransum yang mengandung urea tinggi dapat

ditingkatkan kinerjanya dengan suplementasi BCFA. Peningkatan produksi

terjadi karena N yang ditambahkan dimanfaatkan dengan efisien karena cukup

tersedia kerangka karbon bercabang. Mardiati, Z. (1999) melaporkan bahwa

suplementasi Brain Chain Amino Acid (BCAA) memacu pertumbuhan bakteri

sehingga kecernaan pakan dan pertumbuhan ternak meningkat. Lebih lanjut

dijelaskan bahwa ratio terbaik BCAA yang digunakan dalam meningkatkan

kecernaan pakan adalah 0,1% valin, 0,2% isoleusin, dan 0,15% leusin.

Bahan pakan alami yang dapat digunakan sebagai sumber BCAA antara lain

tepung dan daun singkong. Tepung daun singkong mengandung protein kasar

cukup tinggi dan kandungan asam amino isoleusin 6,7 g/16g N, leusin 10,9g/16g

N, serta kandungan valin 5,45g/16g N (tabel 3) (Devendra, 1979).  Kandungan

protein kasar daun singkong adalah 19,60% dan akan meningkat bila difermentasi

dengan aspergillus niger menjadi 25,60%.

Sulfur organik dan anorganik dapat dimanfaatkan oleh mikroba sebagai

komponen pembentuk metionin, sistin, dan sistein. Selain itu S merupakan

sumber komponen vitamin tiamin dan biotin. Penggunaan nitrogen bukan protein

dalam jumlah besar mengakibatkan keterbatasan S, sehingga penambahan S harus

dipertimbangkan. Secara in vivo, suplementasi Analog Hidroksi Metionin (AHM)

sebagai sumber S mampu meningkatkan pertumbuhan bakteri dan pertambahan
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bobot badan ternak (Mardiati, Z. 1999). Salah satu sumber asam amino bersulfur

yang alami adalah hidrolisat bulu ayam. Hidrolisat bulu ayam mengandung asam

amino sistein (3.6g/16g N) yang tinggi serta sedikit metionin (0.7g/16g N)

(Cunninggham et al.,1994). Namun protein bulu ayam terkait oleh ikatan keratin,

sehingga perlu pengolahan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan oleh ternak.

Pengolahan secara kimiawi dapat dilakukan dengan hidrolisis memakai HCL 12%

atau NaOH 3--6%. Secara fisik dapat dilakukan dengan tekanan 3 bar dan suhu

150oC. Pengolahan yang dipilih adalah dengan hidrolisis memakai HCI 12%,

dengan pertimbangan bahwa produksi NH3 yang tertinggi dan kerusakan asam

amino yang seminimal mungkin (Muhtarudin  2002; Wahyuni et al., 2001).

2.5 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 kita produksi pakan berlebih atau ketika pengembalaan 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 pembuatan tidak tergantung musim.

(Bolsen dan Sapienza, 1993).
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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) secara garis besar dibagi menjadi 4 fase, yaitu (1) fase

aerob, (2) fase fermentasi, (3) fase stabil dan (4) fase pengeluaran untuk diberi

pada ternak (Moran B, 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.
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2) Fase Fermentasi, fase ini berlangsung selama 1--4 minggu 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 stimulant

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 bias awet. Aditif tersebut dapat berupa bakteri asam laktat,

molasses dan asam.

2.6 Pelet

Pelet adalah ransum yang dibuat dengan menggiling bahan baku yang kemudian

dipadatkan menggunakan die dengan bentuk, diameter, panjang dan derajat

kekerasan yang berbeda (Pond et al, 1995). Mc Ellhiney (1994) menyatakan

bahwa pelet merupakan hasil proses pengolahan bahan baku ransum secara

mekanik yang didukung oleh factor kadar air, panas dan tekanan.

Pemberian pakan bentuk pellet dapat meningkatkan performa dan konversi pakan

ternak bila dibandingkan dengan pakan bentuk mash (Behnke, 2001). Kualitas
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pelet dapat diukur dengan mengetahui kekerasan pellet (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 yang diberi ransum koplit berbasis bahan baku lokal

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

rataan pertambahan bobot badan (PBB) sebesar 17,9g dan efesiensi pakan sebesar

0,17 (Mulia, 2009).

2.7 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 kesediaan tinggi,

komponen gizi memadai dan harga yang murah. Ransum komplit bagi ternak

kelinci dapat berupa campuran antara hijauan dengan konsentrat yang berbentuk

pelet dan silase.

Pada pola pemeliharaan kelinci yang intensif, disarankan untuk menggunakan

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

(1990), keuntungan dari penggunaan ransum komplit antara lain: 1) meningkatkan

efesiensi pemberian pakan, 2) ketika hijauan kurang palatable maka jika dibuat

campuran ransum komplit akan meningkatkan konsumsi, begitu juga sebaliknya

jika ketersediaan konsentrat terbatas dapat dipakai hijauan sebagai campuran, 3)

campuran ransum koplit dan mempermudah ternak untuk mendapatkan pakan

lengkap.
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2.8 Kelinci

Ragam spesies kelinci sangat banyak, lebih dari 20 spesies dan masing-masing

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). Berdasarkan data

Direktorat Jendral Peternakan, diketahui bahwa populasi kelinci pada tahun 2009

sebesar 834.608 ekor mengalami perkembangan pada tahun 2010 sebesar 898.075

ekor artinya terjadi peningkatan 7,6% dari tahun sebelumnya.

Namun berdasarkan data statistik 2010, dari produksi daging nasional sebesar

2,18 juta ton, daging kelinci hanya menyumbang sebesar 100 ton atau 0,0046%.

Hal ini disebabkan karena rendahnya produktivitas kelinci disebabkan karena

tatalaksana pemberian pakan yang belum memadai. Pakan yang diberikan pada

kelinci umumnya  hanya berupa hijauan dan jarang ditambahkan dengan

konsentrat atau bahan pakan lain. Hijauan merupakan jenis pakan yang memiliki

serat kasar tinggi, sedangkan konsentrat memiliki kandungan energy metabolis,

protein kasar dan lemak kasar yang tinggi pula, sehingga ketika kedua jenis pakan

diberikan pada kelinci mampu mencukupi kebutuhan nutrisinya. Namun,

peternak beranggapan bahwa penggunaan Pakan konsentrat dapat berpengaruh

pada peningkatan biaya produksi dan akan menurunkan pendapatan mereka.

Sebab dalam budidaya kelinci, kontribusi biaya untuk pakan mencapai 60-70%.

Sehingga diperlukan sumber bahan pakan lain yang memiliki kandungan nutrisi

tinggi dengan biaya yang rendah.
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2.9 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 persatuan 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 kualitas ransum, maksudnya

penilaian pertambahan bobot badan tubuh ternak sebanding dengan ransum yang

dikonsumsi. Kurniawati (2001) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan
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yang menggunakan pakan dengan kadar protein yang lebih rendah dari 14%

menghasilkan pertambahan bobot badan berkisar 12,780 +2,741g/ekor/hari.

Penelitian Rommers (2001) 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.

2.10 Efesiensi Pakan Kelinci

Nilai efesiensi penggunaaan pakan menunjukan 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 efesiensi

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 new zealand white dengan bobot badan lebih

dari 4 kg dan kurang dari 3 kg, yang disapih pada umur 4,5 minggu serta di
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inseminasi pertama pada umur 14,5 minggu memiliki nilai efesiensi pakan lebih

tinggi dibandingkan dengan kelinci yang mempunyai bobot badan anatara 3,5 --4

kg, yaitu sebesar 0,266.



III.  BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada 25 Mei sampai 28 Juni 2015. Pelaksanaan

penelitian dilakukan di Kandang Kelinci Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan (serabut sawit, hijauan

daun sawit, bungkil sawit, dedak dan jagung).

Adapun alat yang digunakan dalam  penelitian ini adalah peralatan berupa

timbangan untuk mengukur bobot badan kelinci, thermohygrometer, ember,

peralatan kebersihan, terpal, sekop, karung dan oven.

Tabel 1. Kandungan nutrisi bahan pakan.

Bahan pakan BK (%) PK (%) LK (%) SK (%) ABU (%) BETN (%)

Serabut sawit 92 12 1 37 5 30

Daun sawit 69 8 6 11 17 58

Bungkil sawit 92 18 16 23 5 39

Dedak padi 88 13 10 14 13 50

Jagung 87 11 2 3 1 83

Daun singkong 90 24 5 22 12 37

Bulu ayam 89 81 7 1 2 9
Sumber : Bahan Pakan dan Formulasi Ransum (Fathul dkk., 2003).
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Tabel 2. Susunan formulasi ransum perlakuan (berdasarkan BK).

Pakan R0 R1 R2

------------------------ % ----------------------

Serabut sawit 0,29 0,25 0,28
Daun sawit 0,9 0,77 0,88
Bungkil sawit 25,97 22,11 25,28
Dedak padi 32,33 27,52 31,47
Tepung jagung 40,5 34,48 39,42
Daun singkong 14,87
Hidrolisat tepung bulu ayam 2,66

Jumlah 100 100 100

Tabel 3. Kandungan nutrien ransum perlakuan (berdasarkan BK).

Ransum BK PK LK SK ABU BETN

----------------------------- % ----------------------------

R0 88,47 13,44 8,26 11,92 6,07 60,52

R1 88,69 15,01 7,77 13,42 6,96 57,02

R2 88,70 16,77 7,75 13,09 6,82 55,74

Keterangan :
BK = Bahan kering
PK = Protein kasar
LK = Lemak kasar
SK = Serat kasar
ABU = Semua zat yang tersisa/tinggal sesudah pengabuan
BETN = Bahan ekstrak tanpa nitrogen
R0 = Ransum basal (Sebut sawit 0,3%, daun sawit 0,7%, bungkil sawit

27%, dedak padi 32 % dan tepung jagung 40%.)
R1 = R0 + 15% daun singkong.
R2 = R1 + 3% hidrolisat tepung bulu ayam.

3.3 Rancangan Penelitian dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan 12 ekor

kelinci jantan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK), terdiri dari 3 perlakuan
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dan 4 ulangan dengan kelompok kisaran kelompok 1) 210-250 g, kelompok 2)

260-300 g, kelompok 3) 310-350 g kelompok 4) 360-400 g.

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali, untuk mengetahui apakah

perbedaan perlakuan pemberian pakan terhadap konsumsi ransum, pertambahan

bobot tubuh, efisiensi ransum dilakukan analisis varians (anova). Dilanjutkan

dengan uji rata-rata menggunakan beda nyata terkecil (BNT).

3.4 Pelaksanaan Penelitian

Persiapan hijauan pakan yaitu daun sawit dan daun singkong merupakan hijauan

segar. Hijauan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama

+ 3 hari. Daun sawit dipisahkan lidinya lalu dicacah sampai ukuran 2-3cm.

Kemudian, daun sawit dibuat menjadi silase dengan cara menambahkan EM4 dan

didiamkan selama 21 hari, setelah itu daun sawit yang mengalami proses silase

dikeringkan kembali dengan cara dijemur sampai daun sawit kering sehingga

berkurang kadar airnya, setelah itu daun sawit digiling halus hingga berbentuk

tepung. Pada hijauan daun singkong (tambahan untuk perlakuan R1) dilakukan

pemotongan dengan dicacah sampai ukuran 2-3cm dan dijemur selama 2--3 hari

sampai daun singkong kering sehingga berkurang kadar airnya, setelah kering

daun singkong digiling halus hingga menjadi tepung.

Proses pembuatan pelet di awali dengan pembuatan perlakuan R0 yang terdiri dari

serabut sawit 0,3%, daun sawit 0,7%, bungkil sawit 27%, dedak padi 32 % dan

jagung 40% yang telah digiling menjadi tepung lalu dicampur menjadi satu.

Kemudian, dimasukan ke mesin pelet untuk dibuat menjadi pelet dan pada

perlakuan R1 yang terdiri dari R0 +15% daun singkong yang telah menjadi tepung

dan dimasukan ke mesin pelet hingga menjadi pelet. Pada perlakuan R2 yang
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terdiri dari R1 + 3%  tepung bulu ayam lalu dimasukkan dalam mesin pelet hingga

menjadi pelet.

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 sampai

100% (tidak ada sisa) tanpa mengalami penurunan konsumsi dan bobot badan.

Kemudian minggu ke-3 sampai minggu 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.

3.5 Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) konsumsi ransum dihitung dengan cara menimbang jumlah pakan yang

diberikan , dikurangi dengan sisa pakan selama penelitian, dinyatakan

dalam gram/ekor/minggu.

konsumsi ransum =(pakan yang diberikan/minggu-pakan sisa/minggu)

jumlah satuan percobaan
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b) Pertambahan bobot badan (PBB)

pertambahan bobot badan merupakan selisih bobot badan awal dengan

bobot badan akhir penelitian dibagi satu satuan waktu (selama penelitian).

dinyatakan dalam gram/ekor/minggu.

PBB(g/minggu) = bobot badan akhir (g/minggu) - bobot badan awal (g/minggu)

c) Efisiensi ransum

Efisiensi ransum dihitung dengan cara membagi jumlah konsumsi pakan
dengan pertambahan bobot badan selama pemeliharaan.

efisiensi ransum = pertambahan bobot badan
jumlah pakan yang dikonsumsi



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1  Simpulan

1. Penambahan  jenis bahan pakan sumber protein pada ransum tepung daun

singkong dan hidrolisat tepung bulu ayam, berbasis limbah dan hijauan kelapa

sawit berpengaruh nyata terhadap konsumsi ransum, dan pertambahan bobot

kelinci lokal jantan.

2. Pakan berbasis limbah dan hijauan kelapa sawit yang ditambah bahan sumber

protein hidrolisat tepung bulu ayam (R2) merupakan perlakuan terbaik

terhadap pertambahan bobot kelinci lokal jantan.

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan level bulu ayam dan

daun singkong yang terbaik untuk mengetahui tingkat penggunaannya pada

kelinci lokal jantan.
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