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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kelinci merupakan salah satu sumber protein hewani bagi masyarakat 

yang dapat dijadikan alternatif protein hewani selain dari ternak sapi, domba 

dan ayam, sehingga mempunyai prospek yang cukup potensial untuk 

dikembangkan. Menurut Sarwono (2001), daging kelinci mempunyai rasa 

yang enak dan empuk, kandungan protein yang tinggi (kurang lebih 20,8 

persen), serta memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang rendah. Usaha-

usaha untuk mencukupi protein hewani melalui penggunaan daging kelinci 

dapat dilakukan dengan meningkatkan populasi kelinci, tidak hanya sebagai 

hewan piaraan tetapi juga telah bertujuan sebagai sumber protein hewani bagi 

masyarakat dan pemeliharaan kelinci yang efisien dan ekonomis. 

Keberhasilan dalam pemeliharan kelinci dapat dipengaruhi oleh  

beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pakan. Pakan untuk kelinci dapat 

dibedakan menjadi pakan hijauan dan pakan konsentrat. Bahan pakan hijauan 

mengandung serat kasar yang relatif lebih tinggi pada berat keringnya, 

sedangkan konsentrat memiliki serat kasar yang lebih rendah. Kelinci 

termasuk hewan herbivora dan digolongkan sebagai ternak 

pseudoruminansia yaitu herbivora yang tidak dapat mencerna serat kasar 

secara baik       (Sarwono, 2001). Kelinci mempunyai sekum yang besar, 

tetapi tidak mampu mencerna bahan organik dan serat kasar dari hijauan 

sebanyak dan sebaik ternak ruminansia yang mempunyai sistem pencernaan 

yang lebih kompleks dan hanya mampu mencerna hijauan dalam sekum 
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dengan memfermentasinya. Kemampuan kelinci dalam mencerna serat kasar 

hanya berkisar 10 persen (Nasikhah, 2004). 

Pemberian pakan hijauan saja dikhawatirkan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan nutrien kelinci secara optimal. Oleh sebab itu diperlukan 

pemberian pakan penguat untuk mencukupi kebutuhan nutrien kelinci 

tersebut. Menurut Murtidjo (1993), penggunaan pakan penguat dalam pakan 

bertujuan untuk meningkatkan daya guna pakan atau menambah nilai gizi 

pakan, menambah unsur pakan yang defisiensi serta meningkatkan konsumsi 

dan kecernaan pakan. Pakan penguat ini berupa pakan konsentrat  yang kaya 

karbohidrat dan atau protein. Namun dalam penyediaan kebutuhan bahan 

pakan penguat yang berupa konsentrat ini, sebagian besar peternak cenderung 

masih tergantung pada buatan pabrik yang harganya relatif masih mahal. Oleh 

karena itu untuk menekan biaya pakan yang tinggi diperlukan pemilihan 

pakan yang sesuai dengan kebutuhan, tersedia cukup, tidak bersaing dengan 

kepentingan manusia, dan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai 

bahan pakan. 

Azolla microphylla adalah sejenis pakis (fern) air tawar yang hidup di 

kolam, danau, rawa dan sungai kecil baik di kondisi tropis maupun sub tropis. 

Azolla microphylla berasosiasi dengan Anabaena azollae yang dapat 

memfiksasi nitrogen dari udara ke dalam bentuk amonia. Azolla microphylla 

memperbanyak diri secara vegetatif (tidak menghasilkan biji). Azolla 

microphylla  tumbuh baik pada suhu rata-rata harian 25º C, namun mati bila 

suhu lebih tinggi. Kebanyakan di beberapa daerah, oleh para petani tanaman 

ini biasanya dianggap sebagai tanaman pengganggu (gulma) di areal 

persawahan. Oleh karena hal tersebut, tanaman ini sering dibersihkan dan 

disiangi oleh para petani dari lahan pertaniannya. 

Azolla microphylla mempunyai kandungan protein dan mineral yang 

cukup tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Menurut Khan 

(1988) yang disitasi oleh Djojosuwito (2000) menyatakan bahwa kandungan 

nutrien Azolla microphylla adalah 24-30 persen protein kasar; 3-3,3 persen 

lemak kasar; 9,1 persen serat kasar; 0,4-1 persen kalsium; dan 0,5-0,9 persen 
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fosfor. Dengan kandungan nutrien yang cukup baik tersebut dan tidak kalah 

dengan kandungan nutrien yang ada pada pakan konsentrat maka penggunaan 

Azolla microphylla dirasa dapat digunakan sebagai pakan alternatif untuk 

mengurangi ketergantungan peternak terhadap pakan buatan pabrik serta 

diharapkan dapat digunakan sebagai pakan tunggal atau campuran bahan 

pakan  dalam ransum kelinci tanpa mengurangi kebutuhan nutrien kelinci. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh 

penggunaan tepung Azolla microphylla terhadap kecernaan bahan kering dan 

bahan organik kelinci keturunan Flemish Giant jantan. 

B. Perumusan masalah 

Kelinci merupakan salah satu alternatif sumber pemenuhan kebutuhan 

daging bagi masyarakat. Upaya dalam meningkatkan produktivitas dari ternak 

kelinci dapat dilakukan melalui perbaikan kualitas pakan dengan 

memanfaatkan limbah pertanian atau limbah industri pengolahan hasil-hasil 

pertanian yang masih memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik. 

Ternak kelinci sebagai ternak pseudoruminansia memperoleh nutrisi 

bagi tubuhnya dari pakan yang dikonsumsinya. Pakan kelinci dapat 

dibedakan menjadi pakan hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan merupakan 

salah satu bahan makanan ternak yang sangat diperlukan dan besar 

manfaatnya bagi kehidupan dan perkembangan kelinci. Pemberian pakan 

hijauan saja pada ternak kelinci dikhawatirkan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan nutrien kelinci. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemberian pakan 

penguat. Pakan konsentrat yang biasa digunakan sebagai pakan penguat 

dalam pemeliharaan ternak kelinci mempunyai suatu permasalahan yaitu 

biaya pengadaannya yang relatif masih mahal. Oleh sebab itu, penggunaan 

bahan pakan alternatif yang belum banyak digunakan manusia, mudah 

dibudidayakan, jumlahnya melimpah, mempunyai nilai nutrien yang baik dan 

aman bagi ternak, diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Azolla microphylla yang sering dianggap petani sebagai tanaman 

pengganggu bagi padi dapat dijadikan sebagai pakan alternatif karena 

mempunyai banyak kelebihan diantaranya memiliki kandungan nutrien cukup 
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tinggi terutama kandungan protein dan mineralnya. Selain itu tanaman Azolla 

microphylla mudah dan cepat untuk dibudidayakan serta tidak bersaing 

dengan kebutuhan manusia. Dengan kandungan nutrien yang cukup tinggi 

diharapkan penggunaan Azolla microphylla mampu mempertahankan kualitas 

pakan dan konsumsi serta kecernaan pakan. Sehingga dalam hal ini perlu 

dilakukan pengukuran kecernaan bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) 

terhadap bahan pakan, karena nilai kecernaan menunjukkan kualitas pakan 

yang diberikan dan jumlah nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan tepung Azolla microphylla terhadap 

kecernaan bahan kering dan bahan organik ransum kelinci keturunan 

Flemish Giant jantan.  

2. Mengetahui penggunaan tepung Azolla microphylla dalam taraf yang 

optimal untuk pertumbuhan kelinci keturunan Flemish Giant jantan. 
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