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Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 18 September 2005 di 
peternakan Bapak Sriwoto di Dusun Cangar Desa Bulukerto kecamatan Bumiaji Kota Batu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai jenis pakan penguat 

pada ternak kelinci New Zealand White terhadap kecernaan serat kasar (sk) dan lemak kasar (lk). 
Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan 

pemikiran kepada pembaca tentang pengaruh pemberian berbagai jenis pakan penguat pada 
ternak kelinci jenis New Zealand White terhadap kecernaan serat kasar (sk) dan lemak kasar (lk), 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi bahan pakan.  

Materi penelitian yang akan dipergunakan adalah kelinci jenis New Zealand White umur 1,5 
bulan atau lepas sapih sebanyak 48 ekor dengan bobot badan rata-rata 800 gram, pakan penguat 

buatan sendiri, pollard, bekatul, hijauan dan kandang kelinci yang berbentuk kotak dengan 
ukuran 50cm x 40cm x 50cm sebanyak 24 unit kandang dan dalam 1 unit kandang diletakkan 2 
ekor kelinci. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang 

diberikan ada tiga yaitu pemberian pollard, bekatul dan pakan buatan sendiri dengan ulangan 
masing-masing delapan kali. Analisis data menggunakan Anava dan dilanjutkan dengan Uji 

Beda Nyata Terkecil. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kecernaan serat kasar adalah P1 = 9,13% P2 = 
9,29% P = 9,05% dan rata-rata kecernaan lemak kasar adalah P1 = 9,33% P2 = 9,27 P3 = 9,23%. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian berbagai jenis pakan penguat memberikan 
pengaruh sangat nyata terhadap kecernaan serat kasar dan lemak kasar.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian berbagai jenis pakan penguat 
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kecernaan serat kasar (sk) dan lemak kasar (lk) pada 
kelinci New Zealand White. 

Saran dari penelitian ini adalah dengan membedakan berbagai jenis pakan penguat, maka 
peternak dapat menggunakan jenis pakan yang mempunyai kecernaan serat kasar dan lemak 

kasar paling baik (bekatul) sebagai pakan penguat untuk meningkatkan produktifitas ternaknya.  

 


