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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1  Latar Belakang 

       Di Indonesia, khususnya di Bali beternak kelinci adalah sesuatu yang baru dan 

belum umum karena pada umumnya ternak utama yang diternakkan di Bali adalah 

babi, sapi, dan ayam kampung. Di sinilah ujian kita sejauh mana mampu menjadi 

manusia bijak untuk membangun kehidupan ekonomi keluarga kita ke arah yang lebih 

baik. Kelinci sebagai komoditas peternakan mempunyai potensi yang cukup besar 

untuk dikembangkan sebagai usaha peternakan dan dapat membukakan jalan untuk 

meraih sukses tersebut. 

       Berbeda dengan penggemukkan, usaha peternakan yang bertujuan membiakkan 

kelinci sebanyak mungkin tentu membutuhkan pejantan dan pejantan yang dibutuhkan 

adalah pejantan yang memiliki sifat unggul. Namun demikian, keterbatasan dalam 

memperoleh pejantan unggul merupakan kendala umum yang terjadi pada peternak 

kelinci lokal. Oleh karena itu, cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah 

segera melakukan upaya pengembangan kelinci pejantan unggul dengan produktivitas 

yang maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan para peternak kelinci lokal. 

       Teknologi reproduksi dari tahun ke tahun bertambah maju dan berkembang sangat 

pesat. Salah satu teknologi reproduksi yang dapat diupayakan dalam pengembangan 

kelinci pejantan unggul adalah dengan pemanfaatan teknologi inseminasi buatan (IB). 

Aplikasi teknologi IB pada ternak kelinci khususnya di negara-negara maju telah 

dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu berperan dalam pengembangan peternakan 

kelinci di negara tersebut (Purnama, 2003). Di Indonesia teknologi IB juga telah 

dikembangkan dan aplikasinya pada ternak sapi telah memasyarakat (Toelihere, 1993). 

Akan tetapi, khusus untuk ternak kelinci teknologi IB belum memasyarakat dan bahkan 



2 
 

bagi peternak kelinci lokal Bali belum pernah dilakukan. Pengembangbiakkan kelinci 

lokal masih dilakukan secara sederhana, yaitu dengan kawin alam. Teknik IB apabila 

dilakukan dalam usaha perbibitan sangatlah efisien karena dapat membatasi jumlah 

pejantan yang dipelihara. 

       Pada pusat IB, fungsi pejantan adalah sebagai penghasil semen. Pejantan yang 

ditampung semennya untuk keperluan IB adalah pejantan yang sehat dan memiliki 

performa reproduksi yang baik (Salisbury dan Vandemark, 1985). Performa reproduksi 

yang baik dapat dinilai dari kondisi fisik ternak, tingkah laku seksual dan analisis 

semen (Feradis, 2010). Toelihere (1985) menyatakan semen dengan kualitas 

spermatozoa yang baik dapat diperoleh dari pejantan yang sehat secara fisiologis 

dengan kinerja dan produktivitas yang maksimal. Salah satu faktor agar ternak menjadi 

sehat adalah faktor nutrisi. Oleh karena itu, perbaikan performa reproduksi jantan untuk 

keperluan IB dapat didekati dengan perbaikan asupan nutrisi pakan. 

       Perbaikan asupan nutrisi pakan dapat ditempuh dengan memperhatikan faktor 

pemberian pakan, di antaranya dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas pakan 

komersial. Seringkali pakan komersial yang diberikan ke ternak dalam kondisi 

kekurangan asam lemak tidak jenuh. Tanuwiria et al. (2011) menyatakan penyebab 

rendahnya performa reproduksi ternak adalah ketidakcukupan pasokan asam lemak 

tidak jenuh terutama asam lemak esensial. Untuk melengkapi atau meningkatkan 

ketersediaan asam lemak esensial yang seringkali kandungannya pada pakan komersial 

kurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pada pakan komersial dapat 

ditambahkan minyak ikan. Salah satu produk minyak ikan yang cukup populer dan 

banyak beredar di pasaran adalah minyak hati ikan kod.  

       Minyak hati ikan kod adalah sumber asam lemak tidak jenuh ganda  (PUFA/ 

Polyunsaturated Fatty Acid). PUFA tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga 
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merupakan asam lemak esensial dari sudut nutrisi. Asam lemak esensial sangat 

diperlukan untuk berbagai proses fisiologis di dalam tubuh, sehingga n-3 PUFA (asam 

α-linolenat) yaitu DHA (docosahexaenoic acid) dan EPA (eicosapentaenoic acid) perlu 

disediakan dalam pakan (Wathes et al., 2007). Oleh karena itu, minyak hati ikan kod 

dapat digunakan sebagai pakan tambahan pada pakan komersial untuk kelinci jantan 

lokal. 

       Minyak hati ikan kod sebagai sumber PUFA mempunyai manfaat yang sangat 

beragam dan kompleks. PUFA berperan penting dalam transpor lipid dan memberikan 

pengaruh yang baik terhadap profil lipid (Sartika, 2008). Kehadiran PUFA sebagai 

imunonutrisi berperan penting dalam respon imun dan inflamasi (Simopaulos, 2002). 

PUFA juga dapat meningkatkan fertilitas ternak (Ambrose dan Kastelic, 2003) karena 

berfungsi dalam biosintesis testosteron (Isnaeni et al., 2010). Testosteron terlibat dalam 

peningkatan kadar NO (Baba et al., 2000) dan NO berperan penting untuk terjadinya 

ereksi penis (Ignarro et al., 1990). Selain itu, testosteron juga berperan dalam 

perkembangan se-sel spermatogenik dalam tubulus seminiferus testis dan untuk 

pematangan spermatozoa dalam epididimis (Hadley, 1992).   

       Kandungan EPA dan DHA pada minyak hati ikan kod merupakan nutrien yang 

baik bagi kesehatan. Beberapa hasil penelitian melaporkan manfaat minyak ikan bagi 

kesehatan ternak. Iriyanti et al. (2005) melaporkan penambahan minyak ikan lemuru 

dalam pakan pada taraf 5% dapat menurunkan kolesterol dan trigliserida darah ayam 

kampung. Handayani et al. (2013) melaporkan penggunaan minyak ikan lemuru dalam 

pakan sampai taraf 7,5% dapat menstabilkan kadar eritrosit dan kadar trombosit darah 

ayam kampung. Sedangkan dari hasil penelitian Gliozzi et al. (2009) penambahan 

minyak ikan dalam pakan pada taraf 1,5% dapat meningkatkan konsentrasi 
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spermatozoa, tetapi belum mempunyai pengaruh terhadap volume semen, motilitas dan 

viabilitas spermatozoa kelinci. 

       Mencermati hal tersebut, maka perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai 

respon pertumbuhan, profil lipid, nilai hematologi dan performa reproduksi kelinci 

jantan lokal yang diberi pakan komersial disuplementasi minyak hati ikan kod. 

Diharapkan, dengan langkah ini kelinci jantan lokal yang telah ada dapat dijadikan 

sebagai pejantan unggul. Pemilihan pejantan unggul sangat penting untuk pemanfaatan 

teknologi inseminasi buatan, karena sifat-sifat unggul pejantan akan lebih cepat 

disebarkan pada keturunannya melalui teknologi ini. 

1.2  Rumusan Masalah    

        Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini  

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah suplementasi minyak hati ikan kod pada pakan komersial mampu 

meningkatkan respon pertumbuhan kelinci jantan lokal? 

2. Apakah suplementasi minyak hati ikan kod pada pakan komersial mampu 

memperbaiki profil lipid kelinci jantan lokal? 

3. Apakah suplementasi minyak hati ikan kod pada pakan komersial mampu 

mempertahankan nilai hematologi normal kelinci jantan lokal? 

4. Apakah suplementasi minyak hati ikan kod pada pakan komersial mampu 

meningkatkan performa reproduksi kelinci jantan lokal?  

1.3   Tujuan Penelitian 

1.3.1   Tujuan umum 

       Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui status kesehatan dan 

performa reproduksi kelinci jantan lokal yang diberi pakan komersial disuplementasi 
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minyak hati ikan kod sehingga mampu menjadi pejantan unggul yang spermatozoanya 

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi IB. 

1.3.2 Tujuan khusus  

1. Untuk mengetahui respon pertumbuhan (berat badan akhir, pertambahan berat 

badan, konsumsi pakan, dan konversi pakan kelinci jantan lokal yang diberi pakan 

komersial disuplementasi minyak hati ikan kod. 

2. Untuk mengetahui profil lipid (kadar kolesterol, kadar trigliserida, kadar LDL dan 

kadar HDL kelinci jantan lokal yang diberi pakan komersial disuplementasi minyak 

hati ikan kod. 

3. Untuk mengetahui nilai hematologi (jumlah eritrosit, jumlah leukosit, jumlah 

trombosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit) kelinci jantan lokal yang diberi 

pakan komersial disuplementasi minyak hati ikan kod. 

4. Untuk mengetahui performa reproduksi (kadar free testosterone /FT, kadar nitrit 

oksida /NO, kuantitas dan kualitas spermatozoa epididimis kauda, berat organ 

reproduksi, jumlah sel Leydig dan sel spermatogenik testis serta diameter korpus 

kavernosum penis kelinci jantan lokal yang diberi pakan komersial disuplementasi 

minyak hati ikan kod. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan 

bagi masyarakat luas, antara lain:  

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan menambah khazanah 

ilmu pengetahuan tentang manfaat minyak hati ikan kod pada pakan komersial 

terhadap respon pertumbuhan, profil lipid, nilai hematologi dan performa 

reproduksi kelinci jantan lokal.  



6 
 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh peternak kelinci 

lokal dengan memanfaatkan minyak hati ikan kod sebagai pakan tambahan pada 

pakan komersial kelinci jantan lokal sehingga dapat dijadikan sebagai pejantan 

yang lebih sehat dan produktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


