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I. PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Kelinci adalah salah satu ternak penghasil daging yang dapat dijadikan 

sumber protein hewani di Indonesia. Sampai saat ini masih sangat sedikit 

peternak yang mengembangkan usaha peternakan kelinci dalam skala besar. 

Hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan bibit, mendapatkan pakan 

berkualitas, dan tingkat kematian (mortalitas) yang tinggi. Kelinci merupakan 

ternak yang produktif dan bila dikelola secara intensif dapat beranak 4-8 kali 

setahun (Sarwono, 2008). Di Indonesia, usaha pengembangan ternak kelinci 

sudah dimulai sejak tahun delapan puluhan, namun usaha tersebut dinilai 

belum berhasil karena masih sulitnya pemasaran produk kelinci, tingkat 

kematian yang   tinggi (>40%) dan mahalnya harga pakan. Menurut Smith dan          

Mangkoewidjojo (1998), kualitas pakan merupakan faktor penting yang 

berpengaruh dalam mencapai kemampuan genetik untuk pertumbuhan.  

Menurut Siregar (1994), dari aktifitas fisiologik ternak, faktor 

lingkungan mempengaruhi sekitar 70%, sedangkan faktor genetik sekitar      

30 %. Faktor lingkungan meliputi pakan, teknik pemeliharaan, kesehatan dan 

iklim, dimana dari faktor lingkungan tersebut, pakan mempunyai pengaruh 

yang paling besar yakni sekitar 60 %. Besarnya pengaruh lingkungan 

menunjukkan walaupun potensi genetik ternak itu unggul, namun produksi 

yang tinggi tidak akan tercapai tanpa pemberian pakan yang memenuhi 

persyaratan kuantitas dan kualitas. 

Pakan ternak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu hijauan dan 

konsentrat. Kualitas hijauan sangat bervariasi, hal ini disebabkan oleh 

perbedaan spesies, umur, tingkat kesuburan tanah dan sumber air     

(Parakkasi, 1999). Pada umumnya hijauan mengandung serat kasar yang 

relatif tinggi, sedangkan kandungan energi dan protein kasarnya rendah 

dibandingkan dengan konsentrat, sedangkan konsentrat mengandung serat 

kasar lebih rendah daripada hijauan dan mengandung protein dan lemak relatif 
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lebih tinggi tetapi jumlahnya bervariasi dengan kadar air relatif lebih sedikit 

(Williamson dan Payne, 1993). 

Pada pemeliharaan kelinci secara intensif, pakan hijauan dapat 

diberikan sekitar 60-80% dan sisanya berupa konsentrat untuk memenuhi 

kebutuhan nutrien. Konsentrat untuk pakan kelinci dapat berupa pelet (pakan 

buatan pabrik), bekatul, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, ampas tahu, 

onggok, gaplek, dan lain-lain (Sarwono, 2008). 

Kelinci termasuk jenis ternak pseudo-ruminant, yaitu herbivora yang 

tidak dapat mencerna serat kasar dengan baik, fermentasi hanya terjadi di 

coecum (bagian pertama usus besar). Meskipun memiliki coecum yang besar, 

kelinci tidak mampu mencerna bahan organik dan serat kasar dari hijauan 

sebanyak yang dapat dicerna oleh ternak ruminansia murni.  

Peternak cenderung menggunakan pakan konsentrat buatan pabrik 

yang harganya relatif lebih mahal, sehingga biaya pakan menjadi tinggi. 

Untuk menekan biaya pakan diperlukan manajemen pakan dengan baik seperti 

pemberian pakan sesuai kebutuhan ternak, pemilihan pakan yang tidak 

bersaing dengan kebutuhan manusia, memiliki palatabilitas yang tinggi, 

kandungan nutrien lengkap dan mudah didapat. Pakan tersebut biasanya bisa 

didapat dari limbah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, salah satu 

diantaranya adalah kulit ubi kayu yang merupakan hasil sampingan dari 

industri pengolahan makanan dengan bahan baku ubi kayu seperti keripik dan 

tepung.  

Ubi kayu atau singkong adalah tanaman umbi-umbian yang dapat 

tumbuh pada dataran rendah di daerah tropis dengan curah hujan sedang. 

Produksi ubi kayu Indonesia tahun 2008 yang lalu menurut data BPS adalah 

21,5 juta ton dan Provinsi Lampung merupakan kontributor terbesar dengan 

produksi 7,6 juta ton diikuti oleh Jawa Timur 3,5 juta ton dan Jawa Tengah 

3,3 juta ton (Anonimus, 2009a) Setiap Kg ubi kayu dihasilkan kulit sebesar 

15-20% (Muhiddin et al, 2000). 

Kulit ubi kayu merupakan limbah yang dapat dimanfaatkan untuk 

pakan ternak. Walaupun mempunyai zat anti nutrisi yang berupa HCN    
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(asam sianida) tetapi dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan 

berbagai cara, antara lain penjemuran, pemasakan/perebusan dan perendaman 

serta fermentasi. Fermentasi merupakan proses yang relatif murah yang pada 

hakekatnya telah dilakukan oleh nenek moyang kita secara tradisional dengan 

produk-produknya yang sudah biasa dimakan orang sampai sekarang, seperti 

tempe, oncom, tape dan sebagainya. Menurut Oktora et. al., (2008),  

fermentasi padat dengan substrat kulit ubi kayu dilakukan untuk 

meningkatkan kandungan protein dan mengurangi masalah limbah pertanian. 

Kandungan nutrien kulit ubi kayu menurut Hartadi et al (1990), berdasarkan 

bahan kering untuk protein 4,6%, serat kasar 6,5% dan lemak 4,3%, 

sedangkan menurut Prasetyo (2005), kandungan nutrien dalam kulit ubi kayu 

fermentasi dengan Sacharomyces cerevicae (ragi tape) berdasarkan bahan 

kering adalah serat kasar 17,37 %, protein kasar 7,87 % dan lemak 8,74%. 

Untuk melihat potensi kualitas kulit ubi kayu fermentasi sebagai pakan ternak 

salah satunya dilihat dari nilai cernanya. 

Pencernaan adalah serangkaian proses yang terjadi di dalam saluran 

pencernaan yaitu : memecah bahan pakan menjadi bagian-bagian atau 

partikel-partikel yang lebih kecil, dari senyawa kompleks menjadi senyawa 

sederhana hingga larut dan dapat diabsorpsi lewat dinding saluran pencernaan 

masuk ke dalam peredaran darah, yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh 

yang membutuhkannya atau untuk disimpan dalam tubuh (Kamal, 1994). 

Pengukuran nilai kecernaan dapat digunakan untuk mengetahui kualitas suatu 

ransum yang diberikan. Semakin tinggi nilai cerna maka kualitas ransum 

semakin baik. Ditambahkan Anggorodi (1990) prinsip dasar yang digunakan 

dalam percobaan kecernaan adalah mengukur jumlah konsumsi ransum dan 

ekskresi feses selama masa pencernaan. Berdasarkan uraian diatas maka perlu 

dilakukan penelitian tentang pengaruh penggantian konsentrat CP594 dengan 

kulit ubi kayu fermentasi terhadap nilai cerna ransum pada kelinci keturunan 

Vlaams Reus jantan. 
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B. Rumusan Masalah 

Kelinci merupakan salah satu jenis ternak yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan daging bagi masyarakat. Upaya meningkatkan 

produktifitas ternak kelinci dapat dilakukan melalui perbaikan kualitas pakan 

dan pemeliharaannya. Hijauan merupakan pakan pokok bagi kelinci sebagai 

sumber serat kasar, tetapi kelinci masih memerlukan pakan tambahan berupa 

konsentrat untuk memenuhi kebutuhan nutriennya. Konsentrat yang berasal 

dari pabrik pakan komersial memiliki kualitas nutrien yang baik, tetapi 

harganya cukup mahal sehingga perlu di cari bahan pakan yang sesuai 

kebutuhan ternak, tidak bersaing dengan manusia, memiliki palatabilitas yang 

tinggi dan kandungan nutrien yang tinggi serta mudah didapat. Bahan pakan 

tersebut dapat berupa limbah pertanian dan atau limbah industri pengolahan 

hasil-hasil pertanian yang masih memiliki kandungan nutrien yang cukup 

baik. 

Kulit ubi kayu yang diperoleh dari produk tanaman ubi kayu    

(Manihot utilissima) merupakan limbah utama pangan di negara-negara 

berkembang. Semakin luas areal tanaman ubi kayu maka makin banyak 

limbah yang dihasilkan yaitu kulit. Kelemahan kulit ubi kayu sebagai pakan 

ternak diantaranya masih mengandung HCN yang dapat menyebabkan 

keracunan pada ternak, kandungan protein rendah dan lignin yang tinggi 

karena berupa kulit. Oleh karena itu untuk mengatasinya dilakukan fermentasi 

dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan HCN, meningkatkan 

protein kasarnya serta untuk meningkatkan palatabilitas pakan. Proses 

fermentasi yang dilakukan menggunakan ragi tape (Sacharomyces cerevicae) 

yang harganya murah dan mudah didapat. Ragi adalah suatu inokulum/starter  

untuk melakukan proses fermentasi dalam pembuatan protein tertentu.  

Untuk mengetahui potensi kualitas kulit ubi kayu fermentasi sebagai 

pakan ternak salah satunya dilihat dari nilai cernanya. Pengukuran nilai 

kecernaan dapat digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ransum yang 

diberikan. Semakin tinggi nilai cerna maka kualitas ransum semakin baik. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 5 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh 

penggantian konsentrat CP594 dengan kulit ubi kayu fermentasi terhadap nilai 

cerna pada kelinci keturunan Vlaams Reus jantan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggantian konsentrat CP594 dengan kulit ubi kayu fermentasi terhadap nilai 

cerna ransum pada kelinci keturunan Vlaams Reus jantan.  
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