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PENGARUH SUBSTITUSI KONSENTRAT DENGAN TEPUNG BIJI KARET   
DALAM RANSUM TERHADAP PERFORMAN KELINCI 

 NEW ZEALAND WHITE JANTAN  
 

Nugraheni Nur Pratiwi 
H0503016 

 
RINGKASAN 

 
Pada umumnya pakan ternak terdiri dari 2 jenis yaitu hijauan dan konsentrat. 

Konsentrat harganya ralatif sangat mahal maka untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dimanfaatkan limbah pertanian, contohnya tepung biji karet. Tepung biji 

karet digunakan sebagai alternatif penganti konsentrat karena harganya yang relatif 

sangat murah dan mempunyai kandungan nutrien cukup baik, tetapi perlu diteliti 

karena mengandung senyawa yang bersifat racun yaitu HCN. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh substitusi konsentrat dengan 

tepung biji karet dalam ransum terhadap performan kelinci New Zealand White 

jantan. Penelitian dilaksanakan di Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Kelinci, 

Dinas Pertanian Kota Surakarta yang berlokasi di Balekambang Surakarta selama 2 

bulan, yaitu mulai tanggal 20  November 2007 sampai dengan tanggal 18 januari 

2008. Materi yang digunakan adalah kelinci New Zealand White jantan dengan berat 

rata-rata 906 ± 131 gram/ ekor sebanyak 24 ekor. Ternak kelinci dibagi menjadi 4 
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perlakuan dan 3 ulangan dengan 2 ekor tiap ulangan. Analisis data menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. 

Pakan yang diberikan terdiri dari hijauan (rendeng), konsentrat BR2 produksi 

PT. Jafta Comfeed dan biji karet. Perlakuan yang diberikan sebagai berikut P0 

(Rendeng 60%+ Konsentrat 40%) sebagai ransum kontrol, P1 (Rendeng 60%+ 

Konsentrat 35%+Tepung Biji karet 5%), P2 (Rendeng 60%+ Konsentrat 30%+ 

Tepung Biji karet 10%), P3 (Rendeng 60%+ Konsentrat 25%+ Tepung Biji karet 

15%). Peubah penelitian terdiri atas konsumsi ransum, pertambahan bobot badan 

harian, konversi ransum dan  Feed Effsiency Ratio  

Hasil penelitian menunjukkan rerata dari keempat perlakuan P0, P1, P2 dan 

P3 berturut-turut untuk konsumsi ransum dalam gram/ ekor/ hari yaitu 84,51; 84,07; 

80,93; dan 76,82. Pertambahan bobot badan harian P0, P1, P2, dan P3 yaitu7,36; 

8,17; 9,38 dan 7,99 dalam gram/ekor/ hari. Konversi ransum P0, P1, P2, dan P3 yaitu 

14,95; 10,49; 8,90 dan 10,52. Feed Effisiency Ratio P0, P1, P2, dan P3 yaitu 8,33; 

10,67; 12,00 dan 10,67 dalam persen. Berdasarkan analisis variansi didapatkan hasil 

yang berbeda tidak nyata (P≥0,05) pada setiap peubah yang diamati. 

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa substitusi konsentrat dengan tepung biji karet 

tidak berpengaruh terhadap performan kelinci New Zealand White jantan  

 

 

Kata kunci : Kelinci New Zealand White jantan, Tepung Biji Karet, Performan 
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An animal feed consist of forage and concentrate. Concentrate have an 

expenssive price, so the solution from this problem is given agricultural by product, 

the exampel is  rubber seed meal. Rubber seed meal is used as alternative substitution 

because the price which  cheaper than concentrate and have a good nutrient value, but 

Rubber seed meal as an animal feed needs to be research because its HCN that have a 

compound of toxic  

This research was aim to know the effect of concentrate substitution with rubber 

seed meal in ration on New Zealand Withe Rabbit performance. It was held in 

Breeding and Conducting Centre of rabbit, Agriculture Sub Division of Surakarta, 

Balekambang Surakarta for about two months, since November 20th 2007 untill 

Januari 18th 2008. This research used 24 male New Zealand White Rabbit with 

906±131,84 gramme body weight, divided in four treatments and three replications, 

two rabbits for each replication. The design was Completely Randomized 

Design(CRD), with one way classification, and the data was analyse by variant 

analysis. 

The feed given consist of forage (peanut straw), BR2 concentrate produced by 

PT. Japfa Comfeed, and rubber seed meal. The treatments were P0 (60% peanut straw 

+ 40% concentrate), P1 (60% peanut straw + 35% concentrate +5%  rubber  seed 

meal), P2 (60% peanut straw + 30% concentrate + 10%  rubber  seed meal), and P3 

(60% peanut straw + 25% concentrate + 15%  rubber  seed meal). The variable were 

feed consumption, average daily gain, feed conversion, and feed efficiency ratio. 

The result of this research showed that the average of those four treatments P0, 

P1, P2, and P3 for feed consumption (gram/rabbit/day) that were 84.51 ; 84.07 ; 

80.93 ; and 76.82. Average daily gain were 7,36 ; 8,17 ; 9,38 ; and 

7,99(gram/rabbit/day). Feed conversion were14,95; 10,49 ; 8,90 ; and 10,52 . Feed 

efficiency ratio were 8,33; 9,67; 12,00 and 10,67 (present). Based on varians analyse 

showed not significant effect (P≥0.05) on performan.. 
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 From those result could be conclude that concentrate substitution with rubber 

seed meal in ration on male New Zealand White rabbit was not give influence on 

performance. 

 

Key words : male New Zealand White rabbits, rubber seed meal, performance. 

 

I. PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging, kelinci merupakan salah satu 

alternatif yang baik. Ternak kelinci mempunyai beberapa keunggulan antara lain : 

menghasilkan daging berkualitas tinggi dengan kadar lemak rendah, tidak 

membutuhkan areal yang luas dalam pemeliharaan, pemeliharaan mudah dan 

dapat melahirkan 4-6 kali setiap tahunnya dan menghasilkan 4-12 anak setiap 

tahun (Kartadisastra,1994).   

Pertumbuhan kelinci optimal dapat dicapai dengan pemberian pakan dengan 

kandungan nutrien yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Pakan dengan kualitas 

baik secara otomatis akan menaikkan biaya produksi sehingga harga jualnya pun 

akan meningkat pula. Dalam peternakan biaya pakan merupakan biaya produksi 

terbesar. Bila peternak ingin meningkat efisiensi produksinya, maka peternak 

harus menekan biaya produksinya, karena 60-70 persen biaya produksi dalam 

suatu peternakan adalah biaya pakan. 

Untuk itulah perlu dicari bahan alternatif, pemanfaatan limbah pertanian 

sebagai satu alternatif dapat menekan biaya pakan. Salah satu bahan yang dapat 

digunakan sebagai alternatif tersebut adalah biji karet dengan cara dibuat tepung. 

Dilihat dari komposisi nutriennya tepung biji karet relatif cukup tinggi yakni 

protein kasar 17,70 persen dan serat kasar 16,43 persen (Endrayani, 2006) 

Namun demikian, diketahui bahwa dalam tepung biji karet terdapat suatu 

senyawa yang bersifat toksik dan sangat berbahaya bagi ternak yaitu asam sianida 
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(HCN), sebesar 6090 ppm (berdasarkan analisis di Laboraorium Uji Pangan dan 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, 2007). 

Tingginya kandungan HCN akan menyebabkan keracunan, apabiila berkelanjutan 

akan menyebabkan kehilangan keseimbangan, hewan tidak dapat berdiri tegak, 

muntah, kejang-kejang, lumpuh dan dalam beberapa detik akhirnya hewan 

mengalami kematian. 

Adanya kandungan asam sianida (HCN) yang terdapat dalam biji karet 

harus dihilangkan. HCN dapat dihilangkan dengan beberapa macam perlakuan 

yaitu dengan penyimpanan yang lama, pengeringan, perendaman, perebusan, 

penggilingan, fermentasi dan pemasakan. Salah satu alternatif lain untuk 

menghilangkan racun tersebut dapat juga dilakukan dengan suplementasi sulfur 

organik dan sulfur anorganik (Widodo, 2005).  

Penambahan Na2S2O3 (Natrium tiosulfat) pada tepung biji karet dikarenakan 

Na2S2O3 mengandung unsur sulfur, yang dapat menetralisir pengaruh asam 

sianida (HCN) dalam tubuh.  Berdasarkan penelitian sebelumnya sebanyak 1,2 

gram belerang diperlukan untuk mendetoksikan 1 gram HCN ( Stobb dam 

Wheeler 1977 cit Syarif  et al. 1994). Selain itu sulfur juga penting pula dalam 

proses detoksikasi dengan jalan membentuk ester dengan racun (senyawa toksik) 

yang terdapat dalam tubuh (Tillman et al, 1991) 

 

B. Rumusan Masalah 

Usaha untuk meningkatkan produktifitas pada pemeliharaan kelinci 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah 

pakan. Pertumbuhan akan optimal dapat dicapai dengan pemberian pakan dengan 

kandungan nutrien yang cukup untuk kehidupannya. Selain hijauan sebagai pakan 

utama, kelinci perlu diberikan makanan tambahan dengan kandungan protein 

yang tinggi. Namun karena mahalnya harga pakan tambahan maka perlu 

dilakukan panggunakan bahan alternatif salah satunya adalah biji karet dengan 

dibuat menjadi tepung. 
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Dilihat dari komposisi nutriennya tepung biji karet relatif cukup tinggi yakni 

protein kasar 17,70 persen dan serat kasar 16,43 persen (Endrayani, 2006). 

Namun karena ada senyawa yang bersifat toksik dan berbahaya bagi ternak yaitu 

asam sianida (HCN), apabila bila dikomsumsi dapat mengakibatkan keracunan. 

Gejala keracunan pertama adalah hewan tampak lesu, tak bergairah seolah-olah 

tidak mempunyai banyak tenaga untuk bergerak dan nafsu makannya juga sangat 

menurun. Karena tubuh kekurangan oksigan, tubuh tampak kebiru-biruan 

(cyanosis) dan dengan sorot mata yang tidak bersinar. Dan akhirnya bisa 

menyebabkan kematian. 

HCN dapat dihilangkan dengan beberapa macam perlakuan yaitu dengan 

penyimpanan yang lama, pengeringan, perendaman, perebusan, penggilingan, 

fermentasi dan pemasakan. Selain itu alternatif lain yang bisa dilakukan untuk 

menurunkan racun dan peningkatan reduksinya dapat dilakukan dengan 

suplementasi sulfur organik dan sulfur anorganik (Widodo, 2005). Salah satu cara 

menghilangkan kandungan asam sianida (HCN) dengan cara penambahan 

Na2S2O3. Penambahan Na2S2O3 (Natrium tiosulfat) dilakuakan karena Na2S2O3 

ini mengandung unsur sulfur yang dapat menghilangkan pengaruh HCN dalam 

tubuh. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian tentang 

pengaruh substitusi konsentrat dengan tepung biji karet diharapkan mampu 

menggantikan konsentrat dengan tepung biji karet terhadap performan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui pengaruh substitusi konsentrat dengan tepung biji karet dalam 

ransum terhadap performan kelinci  New Zealand White jantan. 

b. Mengetahui taraf substitusi konsentrat dengan tepung biji karet dalam ransum 

kelinci New Zealand White jantan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kelinci 

Kelinci merupakan ternak yang diharapkan mampu menjadi salah satu 

alternaif sumber protein hewani. Gunawan dan Noventinah (2004), berpendapat 

bahwa kelinci mudah diternakkan, mudah dalam perawatannya, tidak berisik dan 

tidak memerlukan lahan yang luas. Selain itu, kelinci juga menghasilkan anak 

relatif lebih banyak dibandingkan ternak lain, yaitu 4-10 ekor per kelahiran 

dengan lama kebuntingan  selama 30-35 hari dan setelah 4-6 minggu kelinci 

mampu melakukan perkawinan kembali. Tetapi kelinci yang diusahakan secara 

intensif khususnya di Indonesia masih jarang ditemui karena ini kelinci 

diternakan sebatas ternak hias. 

Ras New Zealand White merupakan kelinci albino, tidak mempunyai bulu 

yang mengandung pigmen. Bulunya putih mulus, padat, tebal dan agak kasar 

kalau diraba serta matanya berwarna merah. Aslinya dari New Zealand, sehingga 

disebut New Zealand White. Keunggulan dari kelinci tersebut adalah 

pertumbuhannya yang cepat. Karena itu, cocok untuk diternakkan sebagai 

penghasil daging komersil.  Bobot anak umur 58 hari sekitar 1,8 kg. Bobot 

Dewasa  rata-rata  3,6  kg. Setelah  lebih  tua  bobot  maksimalnya dapat  

mencapai 4,5-5 kg. Jumlah  anak yang dihasilkan rata-rata 50 ekor per tahun 

(Sarwono, 2003). 

Menurut Sarwono (2003) kelinci termasuk jenis ternak pseudo-ruminant, 

yaitu tidak dapat mencerna serat-serat secara baik. Adapun gambar saluran 

pencernaan kelinci sebagai berikut : 

4 
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Gambar 1. Skema saluran pencernaan kelinci  

 

B. Pakan 

Berternak kelinci bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomis dari usaha 

tersebut dengan pemilihan pakan yang sesuai. Jenis pakan yang dipakai tidak 

bersaing dengan kepentingan manusia atau ternak industri intensif seperti ayam. 

Pendayagunaan bahan pakan yang tidak berasal dari bahan makanan manusia 

sangat diutamakan dalam perternakan kelinci. Dalam peternakan kelinci intensif, 

pakan yang diberikan tak hanya berupa hijauan sebagai pakan pokok. Selain 

hijauan, pakan kering seperti konsentrat, hay (rumput kering), biji-bijian 

diberikan sebagai pakan tambahan (Sarwono, 2003).  

Pakan hijauan yang diberikan untuk pakan kelinci antara lain rumput 

lapangan, limbah sayuran (kangkung, sawi, wortel, caisim, kol, daun singkong), 

daun turi, daun lamtoro, daun kembang sepatu, daun kacang panjang, daun ubi 

jalar, daun kacang tanah, daun dan batang jagung, daun pepaya, talas dan lain-lain 

(Sarwono, 2003).  
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Pakan penguat merupakan pakan yang mempunyai kandungan nitrien 

tertentu dengan kandungan energi relatif tinggi, serat kasar rendah dan daya cerna 

yang relatif baik (Mulyono, 2004). 

Konsentrat dalam peternakan kelinci berfungsi untuk meningkatkan nilai 

gizi pakan dan mempermudah penyediaan pakan. Konsentrat sebagai ransum 

diberikan sebagai pakan tambahan atau pakan penguat, kalau pakan pokoknya 

hijauan. Konsentrat untuk pakan kelinci dapat berupa pellet (pakan buatan  dari 

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

tapioka atau gaplek (Sarwono, 2003). 

Tanaman karet sebagai penghasil biji karet yang dapat gunakan sebagai 

pakan ternak. Berdasarkan analisis komposisi nutriennya tepung biji karet relatif 

cukup tinggi yakni protein kasar 17,70 persen dan serat kasar 16,43 persen 

(Endrayani, 2006). Namun kandungan HCN di dalamnya sangat tinggi yaitu 6090 

ppm (berdasarkan analisis di Laboraorium Uji Pangan dan Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, 2007). Ada senyawa yang 

bersifat toksik dan berbahaya bagi ternak yaitu asam sianida (HCN), apabila 

dikonsumsi dapat mengakibatkan keracunan. 

 

C. Performan 

Performan atau penampilan individu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Pengaruh faktor genetik bersifat baka yang berarti 

tidak akan berubah selama hidupnya. Sedangkan faktor lingkungan bersifat tidak 

baku dan tergantung pada kapan dan dimana individu tersebut berada 

(Hardjosubroto, 1994). 

Tinggi rendahnya konsumsi pakan dipengaruhi oleh faktor eksternal 

(lingkungan) dan faktor internal (kondisi ternak) yang meliputi temperatur, 

lingkungan, palatabilitas, selera status fisiologi (umur, jenis kelamin dan kondisi 

tubuh), konsentrasi nutrien, bentuk pakan, bobot tubuh dan produksi 

(Kartadisastra, 1994). 
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D. Konsumsi Pakan 

Besarnya konsumsi pakan sangat berpengaruh terhadap jaringan lemak dan  

daging. Konsumsi pakan yang rendah akan menyebabkan kekurangan nutrien 

yang dibutuhkan ternak dan akibatnya akan memperlambat laju penimbunan 

lemak dan daging (Anggorodi, 1990). Apabila kebutuhan untuk hidup pokok 

sudah terpenuhi, kelebihan gizi yang dikonsumsi akan ditimbun sebagai jaringan 

lemak dan daging. 

Tingkat konsumsi adalah jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak bila 

bahan pakan tersebut di berikan secara ad libitum. Konsumsi merupakan faktor 

esensial yang merupakan dasar untuk hidup dan menentukan produksi. 

Pengetahuan tingkat konsumsi dapat ditentukan kadar nutrien pakan dalam 

ransum untuk memenuhi kebutuhan hidup dan produksi ( Parakkasi, 1999). 

 

E. Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

Pertumbuhan adalah suatu penambahan dalam bentuk dan berat dari 

jaringan-jaringan bangunan seperti urat daging, tulang, jantung, otak dan semua 

jaringan tubuh lainnya (kecuali jaringan lemak) serta alat-alat tubuh (Anggorodi, 

1990). Soeparno (1992) menambahkan bahwa komponen tubuh secara kumulatif 

mengalami pertambahan bobot badan selama pertumbuhan sampai mencapai 

kedewasaan. 

Kenaikan bobot badan terjadi apabila pakan yang dikonsumsi telah melebihi 

kebutuhan hidup pokok, maka kelebihan nutrien akan diubah menjadi daging dan 

lemak sehingga pertambahan bobot badan tampak menjadi lebih jelas 

(Williamson dan Payne, 1993). 

Tillman et al., 1991 mengatakan bahwa pertumbuhan pada umumnya 

dinyatakan dengan kenaikan bobot badan, yang dengan mudah dilakukan dengan 

penimbangan tiap hari, tiap minggu. Soeparno (1992) menambahkan pengukuran 

pertambahan ternak didasarkan pada kenaikan bobot badan persatuan waktu 

tertentu. 

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



 

Kelinci muda yang dibesarkan dengan diberi pakan hijauan, sampai umur 

empat bulan berat hidupnya hanya sekitar 1,5 kg. Kalau pakannya ditambah 

bekatul  atau biji - bijian,  kelinci muda umur empat bulan bisa mencapai berat 

rata - rata 4 kg untuk New Zealand White, Californian, dan kelinci potong 

lainnya. Keunggulan kelinci New Zealand White ini, pertumbuhan cepat. Karena 

itu, cocok untuk diternakkan sebagai penghasil daging komersial dan kelinci 

percobaan di laboratorium. Bobot anak umur 58 hari sekitar 1,8 kg. Bobot dewasa 

rata-rata 3,6 kg. Setelah lebih tua bobot maksimalnya dapat mencapai 4,5-5 kg. 

jumlah anak yang dilahirkan rata-rata 50 ekor per tahun (Sarwono, 2003). 

 

F. Konversi pakan 

Konversi pakan merupakan pembagian antara berat badan yang dicapai pada 

minggu itu dengan konsumsi ransum pada minggu itu. Konversi pakan dapat 

gunakan sebagai pegangan berproduksi karena melibatkan bobot badan dan 

konsumsi ransum (Rasyaf, 1994). Anggorodi, 1991 mengatakan bahwa konversi 

pakan menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat efisiensi 

penggunaan pakan. Semakin rendah angka konversi pakan berarti semakin efisien 

penggunaan pakan. Kartadisastra, 1994 menambahkan imbangan antara berat 

pakan yang diberikan dengan berat daging hidup yang dihasilkan untuk tujuan 

produksi daging adalah 1:3. Hal ini terhitung mulai dari saat ternak disapih 

hingga dipotong pada umur empat bulan  

Martawidjaja (1998) dalam Wulandari (2006) menyatakan bahwa kualitas 

pakan menentukan konversi pakan. Pakan yang berkualitas baik akan dapat 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi. Penggunaan pakan akan 

semakin efisien bila jumlah pakan yang dikonsumsi minimal namun 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi. 
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G. Feed Efficiency Ratio 

Menurut Rasyaf (1994), efisiensi ransum merupakan pembagian antara 

konsumsi ransum yang dihasilkan dengan berat badan yang dicapai persatuan 

waktu tertentu dikali seratus persen. Efisiensi ransum berguna untuk evaluasi 

pemberian ransum yang merupakan kebalikan dari konversi ransum. Efisiensi 

ransum dapat digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat ransum yang 

diberikan terhadap pertambahan berat badan. Anggorodi, 1991 menambahkan 

bahwa konversi pakan menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat 

efisiensi penggunaan pakan. Semakin rendah angka konversi pakan berarti 

semakin efisien penggunaan pakan 

 

HIPOTESIS 

 

Hipotesis penelitian ini adalah dengan substitusi konsentrat dengan tepung 

biji karet dalam ransum berpengaruh terhadap performan kelinci New Zealand 

White jantan. 

 
III.  MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di  Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak 

Kelinci Dinas Pertanian Kota Surakarta yang berlokasi di Balekambang, 

Surakarta pada tanggal 20 November 2007 sampai 18 Januari 2008. Analisis 

pakan dilakukan di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, 

Universitas Diponegoro Semarang dan Laboratorium Uji Pangan dan Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian  
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1. Kelinci 

Kelinci yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelinci New 

Zealand White jantan (± umur dua bulan), sebanyak 24 ekor dengan rerata-

rata  906±131,84 gram yang diperoleh dari Balai Pembibitan dan Budidaya 

Ternak Kelinci Dinas Pertanian Kota Surakarta yang berlokasi di 

Balekambang.   

2. Ransum 

Ransum yang diberikan terdiri dari konsentrat dan hijauan. Hijauan 

terdiri dari rendeng sedangkan konsentrat yang digunakan adalah konsentrat 

BR2 produksi PT. Japfa Comfeed serta  Tepung biji karet yang telah ditambah 

dengan Na2S2O3. Air minum diberikan secara ad libitum. Kebutuhan nutrien 

kelinci masa pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 1, kandungan nutrien 

bahan pakan penyusun ransum dapat dilihat pada Tabel 2 dan susunan ransum 

perlakuan untuk kelinci dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Kelinci  

                 Nutrien                                                           Kebutuhan 
 
Digestible Energy  (DE), (Kkal/ kg)1)                               2600-2900 
Protein Kasar (PK), (%) 1)                                                     16-19 
Lemak Kasar (LK), (%) 1)                                                       3-6 
Serat Kasar (SK), (%) 2)                                                        15-20 

Sumber :  
1) Kartadisastra (1994) 
2) Blakely dan Bode (1992) 

 
       Tabel 2. Kandungan nutrien bahan pakan untuk ransum  

 Bahan pakan                    DE                 PK                SK           LK 
                                     (Kkal/ kg)                          (%  dalam BK)                  

Rendeng                            2998,261)           14,712)         30,072)       1,22) 
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Konsentrat BR2            2782,123)           19,952)               5,072)           6,572) 

Tepung biji karet           2748,233)          19,262)         8,712)         44,572) 

 Sumber: 

1) Berdasarkan perhitungan rumus Hartadi, et.al (1990) 
DE=             ME              
   

 (0,92-(0,00202 x PK )) 
2) Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Universitas Diponegoro (2008) 
3) NRC (1994), DE = % TDN x 44 

TDN = 77,07 – 0,75 (% PK) + 0,07 (%SK) Tambunan, (1997) 
 

Tabel 3. Susunan ransum perlakuan untuk kelinci 

Bahan pakan Po P1 P2 P3 
Rendeng 60 60 60 60 
Konsentrat BR2 40 35 30 25 
TepungBiji Karet 0 5 10 15 
Jumlah 100 100 100 100 
Kand. Nutrien (%)     

Digestible Energy 2898,15 2900 2901,69 2903,39 
Protein Kasar 16,81 16,77 16,73 16,70 
Serat Kasar 20,07 20,25 20,43 20,61 
Lemak Kasar 3,35 5,25 7,15 9,05 

Sumber : hasil perhitungan dari tabel 2 dan 3     

 

           

3. Kandang  

Penelitian ini menggunakan 24 petak kandang dengan ukuran (0,5 x 

0,6 x 0,5 ) m3, dengan bahan kandang terbuat dari bambu. Peralatan kandang 

meliputi tempat pakan dan tempat minum. Tiap satu ulangan terdiri dua ekor 

kelinci tiap satu petak kandang. 

4. Peralatan 

Peralatan yang digunakan selama penelitian meliputi tempat pakan, 

tempat minum, pisau, ember, timbangan, dan termometer untuk mengukur 

suhu ruang serta alat tulis untuk mencatat data. 

 

C.  Persiapan Penelitian 
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1. Persiapan Kandang 

Kandang dan semua peralatan sebelum digunakan dibersihkan dahulu. 

Kemudian melakukan pengapuran pada dinding dan lantai kandang. 

Selanjutnya kandang disucihamakan menggunakan desinfektan lysol dosis 15 

ml/1 liter air. Tempat pakan dan minum yang sudah bersih direndam dalam 

antiseptic dosis 15 ml/1 liter air. 

2. Persiapan Kelinci 

Kelinci ditimbang bobot awalnya kemudian dimasukkan ke dalam 

petak kandang. Pengelompokan kelinci sebanyak 24 ekor dibagi dalam empat  

perlakuan. Setiap perlakuan diulang tiga kali dan setiap ulangan terdapat dua 

ekor kelinci. Penimbangan ulang dilakukan lagi setelah adaptasi. 

3. Penentuan petak kandang 

Penentuan petak kandang yang digunakan untuk menentukan petak 

kandang perlakuan dilakukan dengan cara acak sederhana. 

4. Bahan pakan untuk ransum 

Ransum terdiri dari hijauan rendeng, konsentat Br2 dan biji karet yang 

telah dibuat menjadi tepung. 

Pembuatan tepung biji karet dimulai dilakukan pemisahan antara biji karet 

dan inti biji karet. Kemudian inti biji karet diambil dan ditumbuk. Setelah itu 

tepung biji karet dikeringkan dibawah sinar matahari. Setelah menjadi tepung, 

tepung biji karet di tambahkan dengan Na2S2O3. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya belerang diperlukan untuk mendetoksikasikan HCN dengan 

perbandingan 1,2:1(Stobb dan Wheeler, 1977 cit Syarif. S  et al. 1994). 

Berdasarkan penelitian tersebut maka perbandingan HCN dengan Na2S2O3 

adalah1 : 2,96. 

 

D. Cara Penelitian 

1. Macam penelitian 

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



 

Penelitian tentang pengaruh penggunaan biji karet terhadap 

penampilan produksi kelinci New Zealand White jantan ini dilakukan secara 

eksperimental. 

2. Rancangan percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola searah dengan empat macam perlakuan (P0, P1, P2, P3), 

masing-masing perlakuan terdiri dari tiga ulangan, dan tiap ulangan 

menggunakan dua ekor kelinci. 

3. Macam perlakuan 

Pakan kontrol berupa campuran hijauan rendeng sebesar 60% dari 

total ransum, sedangkan konsentrat Br2 40%. Perlakuan yang diberikan adalah 

penggunaan tepung biji karet dalam ransum konsentrat. Perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

P0 : Rendeng 60% + Konsentrat Br2 40% (kontrol) 

 P1 : Rendeng 60% + Konsentrat Br2 35% + (Tepung biji karet 5%) 

 P2 : Rendeng 60% + Konsentrat Br2 30% + (Tepung biji karet 10%) 

      P3 : Rendeng 60% + Konsentrat Br2 25% + (Tepung biji karet 15% ) 

 

4. Peubah penelitian 

Peubah yang diamati selama penelitian adalah: 

a) Konsumsi pakan 

Rasyaf (1994) mengatakan konsumsi dihitung dengan cara 

menimbang jumlah pakan yang diberi dikurangi dengan sisa pakan (gram/ 

ekor/ hari). 

b) Pertambahan Bobot Badan Harian 

Soeparno (1992) mengatakan pertambahan berat badan ternak 

diperoleh dari berat badan akhir dikurangi berat badan awal (gram) dibagi 

dengan lama waktu pengamatan(gram/ ekor/ hari). 

c) Konversi pakan 
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Rasyaf (1994) mengatakan Konversi pakan dihitung dengan 

membagi jumlah pakan yang dikonsumsi (gram/ ekor/ hari) dengan 

pertambahan bobot badan (gram/ ekor/ hari). 

d) Feed Efficiency Ratio 

Rasyaf (1994) mengemukakan Feed Efficiency Ratio diperoleh 

dengan cara membagi dengan rerata pertambahan berat badan yang 

dihasilkan dengan konsumsi pakan dikalikan seratus persen . 

5. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

persiapan dan tahap pemeliharaan. Tahap persiapan dilaksanakan selama dua 

minggu meliputi penimbangan bobot badan sebelum penelitian dilakukan dua 

kali yaitu sebelum adaptasi dan akan dimulainya pengambilan data. Selain itu 

dilakukan pula adaptasi terhadap lingkungan kandang dan pakan. Tahap 

pemeliharaan selama enam minggu meliputi pengukuran konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan setiap dua minggu sekali, koleksi sisa pakan, dan 

penghitungan FER. Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari yaitu pukul 

08.00 WIB dan pukul 15.00 WIB. Sedangkan air minum diberikan secara ad 

libitum. 

E. Cara Analisis Data 

Hanafiah (2004) mengemukakan bahwa data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dapat dianalisis  menggunakan analisa variansi berdasar  Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola searah untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan 

terhadap peubah yang diamati. Model matematika yang digunakan yaitu: 

Yij = µ + ti + εij  

Keterangan : 

Yij  = Nilai pengamatan ke-i dan ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah umum 

ti = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij = Pengaruh (galat) percobaan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Konsumsi Pakan 

Rerata konsumsi pakan kelinci New Zealand White jantan (dalam bahan 

kering) pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Rerata konsumsi bahan kering kelinci New Zealand White jantan selama 
penelitian (gram/ ekor/ hari) 

Perlakuan Ulangan Rerata 
 1 2 3  

P0 
P1 
P2 
P3 

80.70 
93.98 
75.98 
90.16 

74.53 
81.66 
92.32 
67.12 

98.30 
78.22 
74.49 
73.17 

84.51 

84.07 

80.93 

76.82 

 
Tabel 4. menunjukkan rerata konsumsi pakan perlakuan P0, P1, P2 dan P3 

berturut-turut yaitu 84,51; 84,07; 80,93 dan 76,82 dalam gram/ekor/hari. 

Berdasarkan hasil analisis variansi tersebut subsititusi konsentrat dengan tepung 

biji karet dalam ransum berbeda tidak nyata (P ≥0,05) artinya bahwa substitusi 

konsentrat dengan tepung biji karet dalam ransum sampai taraf 15% tidak 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan kelinci. Hal ini menunjukan bahwa 

penggunaan tepung biji karet tidak mempengaruhi palatabilitas. Palatabilitas 

dicerminkan oleh organoleptiknya seperti rasa hambar pada tepung biji karet. Ini 

sesuai dengan pendapat Kartadisastra (2004), bahwa palatabilitas dicerminkan 

oleh organoleptiknya, seperti kenampakan, bau, rasa, tekstur dan temperatur. 

Konsumsi ransum dipengaruhi oleh kualitas nutrien dalam ransum 

terutama kandungan energi dan protein. Kelinci akan berhenti makan apabila 

energi yang dikonsumsi telah cukup. Masing-masing ransum dalam perlakuan 

mempunyai perbandingan kandungan energi yang relatif sama. Sehingga 

pemberian ransum dengan energi yang sama menyebabkan kelinci mengkonsumsi 

ransum dalam jumlah yang relatif sama. Ini sesuai dengan pendapat Wahju 

(1997), konsumsi pakan sangat tergantung kepada kandungan energi dalam 
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ransum. Dimana tingkat energi didalam ransum menentukan banyaknya pakan 

yang dikonsumsi. Bila masing-masing perlakuan mempunyai ransum dengan 

energi yang relatif sama menyebabkan tidak adanya perbedaan konsumsi ransum. 

Tepung biji karet mengandung zat anti nutrien (HCN) yang bersifat racun 

dan berbahaya bagi ternak yang memakannya, sehingga berpengaruh terhadap 

konsumsi pakan. Salah satu alternatif lain untuk menghilangkan racun tersebut 

dapat juga dilakukan dengan suplementasi sulfur organik dan sulfur anorganik 

(Widodo, 2005).  

Suplementasi sulfur anorganik  ini dapat dilakukan dengan penambahan 

Na2S2O3. Penambahan Na2S2O3 (Natrium tiosulfat) pada tepung biji karet 

dikarenakan Na2S2O3 mengandung unsur sulfur, yang dapat menghilangkan 

pengaruh racun dalam tubuh. Pemberian sulfur dapat mengikat asam sianida. 

Suplementasi sulfur akan menghasilkan tiosianat, reaksi ini akan dibantu 

rodanase. Tiosianat akan dikeluarkan melalui urin. Kandungan konsumsi HCN 

untuk tiap perlakuan P0, P1, P2 dan P3 berturut-turut adalah 0; 0,09; 0,17 dan 

0,27  dalam mg/kg bobot badan (dapat di lihat pada lampiran). Hasil analisa 

variansi menunjukan bahwa sangat nyata, artinya bahwa kandungan HCN yang 

terdapat pada tepung biji karet dalam ransum sampai taraf 15% berpengaruh 

terhadap konsumsi pakan kelinci. 

Menurut Siregar (1994), level toksik untuk ternak ruminansia yang lebih 

rentang dibanding dengan kelinci adalah 2,2 mg/kg bobot badan. Dibandingakan 

dengan kandungan konsumsi HCN dengan tiap perlakuan sangat tinggi sekali 

(dapat dilihat pada lampiran). Widodo (2005) menambahkan bahwa pakan yang 

mengandung HCN lebih dari 50 ppm tidak membahayakan, 50-100 ppm 

membahayakan, dan lebih dari 100 ppm sangat membahayakan bagi ternak. 

Kandungan HCN didalam biji karet adalah 6090 ppm (berdasarkan analisis di 

Laboraorium Uji Pangan dan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Gadjah Mada, 2007). Maka dapat dilihat tingginya kandungan HCN 

dalam tepung biji karet sangat berbahaya bagi ternak. Tingginya kandungan HCN 
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itu seharusnya berpengaruh terhadap konsumsi dan dapat menyebabkan kematian. 

Namun dengan penambahan Na2S2O3 dalam biji karet mampu menurunkan 

kandungan racun didalamnya. Ini dapat terlihat dengan pemberian Na2S2O3 dalam 

tepung biji karet tidak menyebabkan keracunan pada ternak. Selain itu dalam 

pembuatan tepung biji karet dalam proses penggilingannya pun dapat juga 

menurunkan racun, sehingga dengan penggunaan biji karet dalam pakan tidak 

mempengaruhi konsumsi pada ternak perlakuan. 

B. Pertambahan Bobot Badan. 

Rerata pertambahan bobot badan harian kelinci New Zealand White 

jantan (gram/ekor/hari) pada penelitian ini disajikan pada Tabel 6. berikut. 

Tabel 5. Rerata pertambahan bobot badan harian kelinci New Zealand White 
jantan selama penelitian (gram/ekor/hari) 

Perlakuan Ulangan Rerata 
 1 2 3  

P0 
P1 
P2 
P3 

11,32 
9,46 
9,87 
7,06 

2,98 
7,98 
9,28 
6,22 

7,77 
7,06 
8,98 
10,70 

7,36 

8,17 

9.38 

7,99 

 
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat rerata pertambahan bobot badan setiap 

perlakuan P0, P1, P2, dan P3 berturut-turut yaitu 7,36; 8,17; 9,38 dan 7,99 dalam 

gram/ekor/hari. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa substitusi konsentrat 

dengan tepung biji karet dalam ransum tidak berbeda nyata (P≥0,05) terhadap 

pertambahan bobot badan kelinci New Zealand White jantan. 

 Pengaruh yang tidak berbeda nyata pada pertambahan berat badan ini 

disebabkan perbedaan konsumsi ransum yang berbeda tidak nyata dari setiap 

perlakuan. Selain itu disebabkan karena penggunaan subsititusi konsentrat dengan 

tepung biji karet dalam ransum sampai taraf 15% masih memiliki kandungan 

energi dan protein relatif yang sama, sehingga tidak berpengaruh pula terhadap 

pertambahan berat badan. Wahju (1997) mengemukakan bahwa tingkat energi 

didalam ransum menentukan banyaknya pakan yang dikonsumsi. 
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C. Konversi Pakan 

Rerata konversi pakan kelinci New Zealand White jantan yang mendapat 

ransum perlakuan disajikan pada Tabel 7. berikut ini. 

Tabel 6. Rerata konversi pakan kelinci New Zealand White jantan selama 
penelitian 

Perlakuan Ulangan Rerata 
 1 2 3  

P0 
P1 
P2 
P3 

7,19 
9,84 
8,55 
13,80 

25,01 
10,46 
10,26 
11,09 

12,65 
11,16 
7,89 
6,86 

14,95 

10,49 
8,90 

10,52 

 
Rerata konversi pakan yang diperoleh selama penelitian untuk masing-

masing perlakuan P0, P1, P2 dan P3 berturut-turut yaitu 14,95; 10,49; 8,90 dan 

10,52. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa substitusi konsentrat dengan 

tepung biji karet sampai taraf 15% dalam ransum memberikan hasil berbeda tidak 

nyata      (P ≥0,05) terhadap konversi ransum kelinci New Zealand White jantan.  

Rasyaf (2001) mengemukakan bahwa konversi pakan digunakan sebagai 

pegangan berproduksi karena melibatkan bobot badan dan konsumsi pakan. 

Konversi pakan merupakan nilai dari hasil pembagian antara nilai konsumsi 

pakan dan nilai pertambahan bobot badan dalam satuan bobot dan satuan waktu 

yang sama (Kamal, 1997). Oleh karena itu besar kecilnya tingkat  konversi 

dipengaruhi oleh besarnya konsumsi pakan dan pertambahan berat badan ternak 

kelinci tersebut. 

Konversi ransum yang relatif sama ini diduga dipengaruhi oleh kandungan 

nutrien dalam masing-masing ransum perlakuan juga relatif sama, sehingga 

ketersediaan nutrien untuk diserap tubuh yang berguna untuk pertumbuhan dari 

masing-masing perlakuan juga sama. Konsumsi dan pertambahan bobot badan 

harian yang berbeda tidak nyata  dalam penelitian menyebabkan nilai konversi 

yang berbeda tidak nyata pula.  
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Menurut Wahju (1997), konsumsi pakan sangat tergantung kepada 

kandungan energi dalam ransum. Dimana tingkat energi didalam ransum 

menentukan banyaknya pakan yang dikonsumsi. Bila masing-masing perlakuan 

mempunyai ransum dengan kandungan energi yang relatif sama menyebabkan 

tidak adanya perbedaan dalam mengkonsumsi ransum yang akhirnya berpengaruh 

terhadap pertambahan bobot badan ternak.  

 

D. Feed Effisiency Ratio 

Rerata efisiensi ransum kelinci New Zealand White jantan selama 

penelitian disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 7. Rerata efisiensi ransum kelinci New Zealand White jantan selama 
penelitian 

Perlakuan Ulangan Rerata 
 1 2 3  

P0 
P1 
P2 
P3 

15,00 
10,00 
13,00 
8,00 

2,00 
10,00 
10,00 
9,00 

8,00 
9,00 

13,00 
15,00 

8,33 

9,67 
12,00 

10,67 

 
Rerata yang diperoleh selama penelitian untuk masing-masing perlakuan 

P0, P1, P2, dan P3 berturut-turut yaitu 8,33; 9,67; 12,00 dan 10,67 (dalam 

persen). Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa subsititusi konsentrat dengan 

tepung biji karet sampai taraf 15 % dalam ransum berbeda tidak nyata (P ≥0,05) 

terhadap efisiensi ransum kelinci. Hal ini diduga karena subsititusi konsentrat 

dengan biji karet dalam ransum menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata pula 

terhadap konversi ransum. Sesuai dengan pendapat Rasyaf (1994), efisiensi 

ransum berguna untuk evaluasi pemberian ransum yang merupakan kebalikan dari 

konversi ransum. Efisiensi ransum dapat digunakan untuk menilai sejauh mana 

manfaat ransum yang diberikan terhadap pertambahan bobot badan. Tinggi 

rendahnya konversi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan ransum, dimana 
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semakin rendah konversi ransum berarti efisiensi dalam penggunaan  ransum 

semakin tinggi. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa substitusi 

konsentrat dengan tepung biji karet sampai taraf 15% dari total ransum tidak 

berpengaruh terhadap performan kelinci New Zealand White jantan. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan tepung biji karet hingga taraf 15% dari total 

ransum dapat digunakan sebagai pengganti konsentrat.   

 
DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggorodi, R., Kemajuan Mutahir dalam Ilmu Ternak Unggas. Universitas Indonesia 
Press. Jakarta. 

 
Anggorodi, R., 1990. Ilmu Makanan Ternak Umum. Gramedia. Jakarta 
 
Blakely, J. and D.H. Bode., 1992. Ilmu Peternakan . Gadjah Mada Universiy Press, 

Yogyakarta. Diterjemahkan oleh Ir. Bambang SriGondo, MSc. 
 

Hanafiah, K.A., 1993. Rancangan Percobaan Teori dan Aplikasi. Rajawali Pers. 
Jakarta. 

 
Hardjosubroto, W., 1994. Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di Lapangan. PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia. Jakarta. 
 
Hartadi, H., S. Reksohadiprodjo dan A.D. Tillman, 1990. Tabel Komposisi Pakan 

Untuk Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakartara. 
 

23 

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



 

Endayani , S., 2006. Pengaruh Penambahan Tepung Biji Karet dalam Ransum 
Terhadap Kecernaan Domba Lokal Jantan. Jurusan Peternakan. Skripsi S1.  
Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

 
Kamal, M., 1997. Kontrol Kualitas Pakan. Fakulas Perternakan. Universitas Gadjah 

Mada. Yogyakarta. 
 
Kartadisastra, H.R., 1994. Berternak Kelinci Unggul. Kanisius. Yogyakarta. 
 
Kartadisastra, H.R., 2004. Penyediaan dan Pengololan Pakan Ternak Ruminansia. 

Kanisius. Yogyakarta. 
  
Mulyono, S., 2004. Tehnik Pembibitan Kambing dan Domba. Cetakan Keenam. 

Penebar Swadaya. Jakarta. 

NRC.,1994. Nutritional Energetics Domestic Animal and Glossary Energy Terms. 
National Academy Press. Washingon, D.C 

Pamuji, G. dan Noventinah, M., 2004. Petunjuk Praktikum Farmakologi. 
Laboratorium Farmakologi. Fakultas Farmasi. Universitas Setia Budi. 
Surakarta. 

Parakkasi, A., 1999. Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminan. Universitas 
Indonesia Press. Jakarta. 

Rasyaf, M., 1994. Berternak Ayam kampung. PT Penebar Swadaya. Jakarta. 

Rasyaf, M.,  2001. Makanan Ayam Broiler. Kanisius. Yogyakarta. 
 
Sarwono, B., 2003. Kelinci Potong dan Hias. Agro Media Pustaka. Jakarta. 

Siregar, S.,1994. Ransum Ternak Ruminansia. Penebar Swadaya. Jakarta. 
 
Soeparno., 1992. Ilmu dan Teknologi Daging. Gadjah Mada University Press. 

Yogyakarta. 
 
Syarif, S., S.D. Widyawati., F. Manin., T. Kaswari. dan A. Yani. 1994. Detoksikasi 

Asam Sianida Secara Kimiawi Tepung Daun Singkong Karet dalam Ransum 
Ayam Pedaging Jantan. Laporan Penelitian. Fakultas Peternakan Universias 
Jambi. Jambi. 

 
Tambunan, R.D., I. Harris dan Muhtarudin. 1997. Penggaruh Penggunaan Ransum 

Dengan Berbagai Tingkat Daun Lamtoro ( Leocaina leucopechala) terhadap 
Komponen Kelinci Lokal Jantan. Jurnal Penelitian. Universitas  Lampung. 
Lampung. 

 

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



 

Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo dan S. 
Lebdosoekojo. 1989. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Cetakan 6. Gadjah Mada 
University Press. Yogyakarta. 

 
Wahju, J., 1997. Ilmu Nutrisi Unggas. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 
 
Widodo, W., 2005. Tanaman Beracun dalam Kehidupan Ternak. Universitas 

Muhamadyah Malang Press. Malang. 
 
Williamson, G. dan W.J.A Payne., 1993. Pengantar Peternakan di Daerah Tropis. 

Diterjemahkan oleh Prof. Dr. SGN. Djiwa Darmajdja. Gadjah Mada 
University Press. Yogyakarta. 

Wulandari, D., 2006. Pengaruh penggunaan Fermented Mother Liquor (FML) dalam 

Ransum Terhadap Performan Sapi Peranakan Friesian Holstein Dara. 
Skripsi S1. Jurusan Peternakan. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 

Lampiran 1. Analisis variansi rerata konsumsi ransum kelinci New Zealand 
White jantan  (gram/ ekor/ hari) 

Ulangan Perlakuan 

1 2 3 

Jumlah Rerata 

P0 80,70 74,52 98,30 253,53 84,51 

P1 92,36 81,66 78,22 252,22 84,07 

P2 75,98 92,32 74,49 242,79 80,93 

P3 90,16 67,12 73,17 230,45 76,82 

 

1. FK  =  y2…  
          n         
  = ( 80,70+ 74,52 + 98,30 + ….. + 73,17) 2 = 79868,45 
     12 
2. JKL  = Σ yij

2 – FK 
  = (80,72+ 74,522 + 98,302 + ….. + 73,172) -  79868,45 
  =    1008,08  
 
3. JKT   =  Σ yj

2 – FK  
                       r 
  = (253,532  + 252,222+ 242,792 + 230,452)   -  79868,45 
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        3  3              3              3 
  =    113,74 
 
4. JKG  = JKL – JKT 
 = 1008,08-113,74 
  =    894,34 
    
5. dB Perlakuan  = t -1 
                              = 4 – 1 = 3 
 
6. dB total  = n – 1 
                     = 12 – 1 = 11 
 
7. dB Galat =  dB Total – dB Perlakuan  
                      = 11 – 3 = 8 
Tabel Anova  

F Tabel Sumber 
Variansi 

dB JK KT F Hitung 
5%  1 % 

Perlakuan 3,00 113,74 37,91 0,34 4,07 7,59 
Galat 
Total 

8,00 
11,00 

894,34 
1008,08 

111,79    

Lampiran 2. Analisis variansi rerata konsumsi HCN kelinci New Zealand White 
jantan  (miligram/kilogram bobot badan) 

Ulangan Perlakuan 

1 2 3 

Jumlah Rerata 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P1 0,09 0,09 0,08 0,26 0,09 

P2 0,17 0,17 0,18 0,52 0,17 

P3 0,28 0,28 0,24 0,80 0,27 

 

8. FK  =  y2…  
          n         
  = (0,00+ 0,00+ 0,00 + ….. + 0,24) 2 = 0,21 
     12 
9. JKL  = Σ yij

2 – FK 
  = (02+ 02 + 02 + ….. + 0,24 2) -  0,21 
  =    0,12 
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10. JKT   =  Σ yj

2 – FK  
                       r 
  = (0,002  + 0,092+ 0,172 + 0,272)   -  0,21 
    3        3          3          3 
  =    0,12 
 
11. JKG  = JKL – JKT 
  =    0,12-0,12 
  = 0   
12. dB Perlakuan  = t -1 
                              = 4 – 1 
    =3 
13. dB total  = n – 1 
                     = 12 – 1 = 11 
 
14. dB Galat =  dB Total – dB Perlakuan  
                      = 11 – 3 = 8 
Tabel Anova  

F Tabel Sumber 
Variansi 

dB JK KT F Hitung 
5%  1 % 

Perlakuan 3,00 0,12 0,04 256,57**) 4,07 7,59 
Galat 
Total 

8,00 
11,00 

0,00 
0,12 

0,00    

Keterangan : **) sangat nyata 
Lampiran 3. Analisis variansi rerata pertambahan bobot badan harian kelinci 

New Zealand White jantan  (gram/ ekor/ hari) 

Ulangan Perlakuan  

1 2 3 

Jumlah Rerata 

P0 11,32 2,98 7,77 22,07 7,36 

P1 9,46 7,98 7,06 24,56 8,17 

P2 9,87 9,28 8,98 28,13 9,38 

P3 7,06 6,22 10,70 23,98 7,99 

 

1.  FK  =  y2…  
          n         
  = (11,32+ 2,98 + 7,77 + ….. + 10,70) 2 =  811,48 
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     12 
 
2.  JKL  = Σ yij

2 – FK 
  = (11,322+ 2,982 + 7,772 + ….. + 10,702) -  811,48 
  =     56,13 
 
3.  JKT   =  Σ yj

2 – FK  
                       r 
  = (22,07 2  + 24,562+ 28,132 + 23,982)   -  811,48 
     3        3          3            3 
  =    6,41 
4.  JKG  = JKL – JKT 
  =    56,13-641 = 49,72 
    
5.  dB Perlakuan   = t -1 
   = 4 – 1 = 3 
6.  dB total  = n – 1 
                     = 12– 1 = 11 
 

      7.  dB Galat =  dB Total – dB Perlakuan  
                      = 11 – 3 = 8 
Tabel Anova  

F Tabel Sumber 
Variansi 

dB JK KT F Hitung 
5%  1 % 

Perlakuan 3,00 6,41 2,14 0,34 4,07 7,59 
Galat 
Total 

8,00 
11,00 

49,72 
56,13 

6,21    

 

Lampiran 4. Analisis variansi rerata konversi ransum kelinci New Zealand 
White jantan   

Ulangan Perlakuan  

1 2 3 

Jumlah Rerata 

P0 7,19 25,01 12,65 44,85 14,95 

P1 9,84 10,46 11,16 31,46 10,49 

P2 8,55 10,26 7,89 26,70 8,90 

P3 13,80 11,09 6,85 31,74 10,52 
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1. FK  =  y2…  
          n         
  = (7,19 + 25,01+ 12,65 + ….. + 6,85) 2 =  1513,13 
     12 
 
2. JKL  = Σ yij

2 – FK 
  = (7,192 + 25,012 + 12,652 + ….. + 6,852) -  1513,13 
  =    255,84 
 
3. JKT   =  Σ yj

2 – FK  
                          r 
  = (44,852  + 31,462 + 26,72 + 31,742)   -  1513,13 
     3    3              3           3 
  =    60,73 
 
4. JKG  = JKL – JKT 
  =    255,84 – 60,73 = 195,12 
    
5. dB Perlakuan  = t -1 
                              = 4 – 1 = 3 
 
6. dB total  = n – 1 
                     = 12 – 1 = 11 
7. dB Galat =  dB Total – dB Perlakuan  
                      = 11 – 3 = 8 
Tabel Anova  

F Tabel Sumber 
Variansi 

dB JK KT F Hitung 
5%  1 % 

Perlakuan 3,00 60,73 20,24 0, 83 4,07 7,59 
Galat 
Total 

8,00 
11,00 

195,12 
255,84 

24,39    

 
Lampiran 5 Analisis variansi rerata efisiensi ransum kelinci New Zealand White 

jantan   

Ulangan Perlakuan  

1 2 3 

Jumlah Rerata 

P0 15,00 2,00 8,00 25,00 8,33 

P1 10,00 10,00 9,00 29,00 9,67 

P2 13,00 10,00 13,00 36,00 12,00 
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P3 8,00 9,00 15,00 32,00 10,67 

 

1. FK  =  y2…  
          n         
  = (15+ 2+ 8+ ….. +15) 2 =  1240,33 
     12 
 
2. JKL  = Σ yij

2 – FK 
  = (152 + 22+ 82 + ….. + 152) -  1240,33 
  =   141,67 
 
3. JKT   = Σ yj

2 – FK  
                       r 
  = (252  + 292 + 362 + 322)   -  1240,33 
    3          3        3       3 
  =    21,67 
 
4. JKG  = JKL – JKT 
  =    141,67 – 21,67 = 120,00    
5. dB Perlakuan  = t -1 
                              = 4 – 1 = 3 
 
6. dB total  = n – 1 
                     = 12– 1 = 11 
 
7. dB Galat =  dB Total – dB Perlakuan  
                      = 11 – 3 = 8 
Tabel Anova  

F Tabel Sumber 
Variansi 

dB JK KT F Hitung 
5%  1 % 

Perlakuan 3,00 21,67 7.22 0,48 4,07 7,59 
Galat 
Total 

8,00 
11,00 

120,00 
141,67 

15,00    

 

Mencari jumlah Sulfur dalam Na2S2O3 : 

2 molekul Na : 2 x 23 = 46 

2 molelul S     : 2 x 32 = 64 
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3 molekul O    : 3 x 16 = 48 

Jadi unsur Sulfur dalam Na2S2O3 adalah : 

64/158 x 100% = 40,05% 

atau 

64/158 x 100 gram/mol = 40,50 gram/mol. 

 

Berdasarkan hasil analisis kandungan HCN dalam tepung biji karet adalah 

6090 ppm atau 6,090 mg/1000 gram tepung biji karet. 

 

Kandungan HCN dalam pemberian biji karet adalah : 

Pemberian x kandungan HCN( satuan mg/gram): 

5% x 6,090 mg/ 1000 gram = 0,304 x 10-3 

10% x 6,090 mg/ 1000 gram = 0,609 x 10-3 

15% x 6,090 mg/ 1000 gram = 0,9135 x 10-3 

jadi Sulfur yang diperlukan adalah ( satuan mg/gram): 

Perbandingan Sulfur dengan HCN adalah 1,2 : 1 

0,304 x 10-3 x 1,2 = 0,365 x 10-3 

0,609 x 10-3 x 1,2 = 0,730 x 10-3 
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0,9135 x 10-3 x 1,2 = 1,0962x 10-3 

Bila dalam Na2S2O3 sulfur hanya 40,50% saja. 

 

Maka nilai sulfur adalah 

(40,5/ (0,365x 10-3 )) x (100/ N ) 

N = 0,901 x10-3 

Jadi 0,304 x 10-3 dibandingkan dengan  0,901 x 10-3adalah 1 : 2,96 

(40, 5/ (0,730 x 10-3 )) x (100/ N) 

N = 1,8 x 10-3 

Jadi 0,609 x 10-3 dibandingkan dengan  = 1,8 x10-3 

 adalah 1 : 2,96 

 (40,5/1,0962 x 10-3 ) x (100%/ N) 

N = 2,7 x 10-3 

Jadi 0,9135 x 10-3 dibandingkan dengan  2,7 adalah 1 : 2,96 

Maka perbandingan Sulfur dengan Na2S2O3 adalah 1 : 2,96 
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