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Penelitian ini akan dilaksanakan di "KOPERASI KELINCI AKUR " Desa Bulukerto Kecamatan 
Bumiaji pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2006. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan Teknologi EM4 terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik 

pakan pada ternak kelinci dan pada dosis penggunaan EM4 berapa ml menghasilkan kecernaan 
bahan kering dan bahan organik pakan yang tinggi pada ternak kelinci.  

Penelitian menggunakan 25 ekor kelinci peranakan New Zealand White umur 8 minggu dengan 
jenis kelamin jantan, bobot badan sekitar 700 gram. Pakan diberikan produksi Comfeed. Metode 
penelitian eksperrimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan 

dan tiap perlakuan diulang 5 kali, tiap unit percobaan diisi 1 ekor kelinci. Kelima perlakuan 
tersebut terdiri dari : P0 = air minum tanpa EM4, P1 = 0.5 ml EM4 per liter air minum, P2 = 1.0 

ml EM4 per liter air minum P3 = 1.5 ml EM4 per liter air minum P4 = 2.0 ml EM4 per liter air 
minum. Variabel yang diamati meliputi kecernaan bahan kering dan kercernaan bahan organik. 
Data hasil penelitian dianalisis variansi, apabila menunjukkan nyata atau sangat nyata 

dilanjutkan dengan uji Lanjut Beda Nyata Terkecil (Gesperz, 1991).  
Hasil penelitian penggunaan EM4 0 ml, 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml dan 2.0 ml per liter air minum 

menunjukkan masing-masing : kecernaan bahan kering 98.55, 98.81, 98.74, 98.55, 98.55 persen 
dan kecernaan bahan organik 98.69, 98.80, 98.81, 98.81, 98.57, 98.57 persen. Hasil analisis 
ragam menunjukkan ada pengaruh nyata (P<0.05) terhadap kecernaan bahan kering akan tetapi 

tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap kecernaan bahan organik. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah penggunaan EM4 terhadap kecernaan bahan kering berpengaruh nyata dan 

berpengaruh tidak nyata terhadap kecernaan bahan organik. Oleh karena itu disarankan 
penggunaan EM4 0.5 ml per liter air minum karena menghasilkan kecernaan bahan kering yang 
tinggi pada kelinci peranakan NZW.  

 


