Tema Teknis Fangsional :`'on PenelHt 2002

KEGAGALAN REPRODUKSI PADA TERNAK KELINCI
LWAYAN PASEK SUMADIA DAN R.DENNY PURNAMA
Balai Penelitian Ternak,Po.Box 221 Bogor 16002

RINGKASAN
Usaha Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan protein hewani untuk masyarakat
pedesaan adalah dengan mengembangkan ternak kelinci sebagai ternak budidaya . Hal ini
karena ternak kelinci mudah dipelihara . cepat berkembang biak . dapat memanfaatkan limbah
pertanian secara efisien. dan tidak memerlukan biaNa Nang besar. Keunggulan dalarn hal
reproduksi bukannya berarti tanpa kendala. Hambatan budidaya ternak kelinci adalah kematian
anak yang masih terlalu tinggi dan terjadinya kegagalan reproduksi seperti kegagalan
kebuntingan dan liter size yang terlalu rendah . Penyebab hal-hal tersebut adalah umur kawin
yang terlalu muda. terjadinya bunting semu akibat penanganan yang kasar. kualitas semen
pejantan yang tidak balk. kesehatan induk Nang kurang baik . waktu perka%vinan yang tidak
tepat. cara melakukan perkawinan . kualitas clan kuantitas pakan tang diberikan. jarak kawin
ulang setelah beranak yang terlalu cepat . clan stress akibat proses transportasi ternak . Makalah
ini mengulas masalah'vang menvebabkan kegagalan reproduksi dan bagaimana upaya untuk
memperkecil kegagalan tersebut .
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PENDAHULUAN
Daging sebagai sumber protein hewani . bagi masyarakat pedesaan
masih tergolong barang mewah karena harganya sangat mahal . Usaha
Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan protein hewani untuk masyarakat
pedesaan adalah dengan mengembangkan aneka ternak seperti ternak kelinci.
Usaha meningkatkan produksi daging dengan membudidayakan ternak kelinci
sebagai ternak peliharaan dapat dianjurkan. karena mudah dipelihara. cepat
berkembang biak. dapat memanfaatkan limbah pertanian secara efisien dan
tidak memerlukan biaya yang besar (BIP . 1982) . Keunggulan dalam hal
reproduksi bagi ternak kelinci. bukan berarti tanpa ada kendala didalam
budidaya . Kendala yang dihadapi dalam pengembangbiakan ternak kelincj
adalah kematian anak yang masih terlalu tinggi dan terjadinya kegagalan
reproduksi akibat dari manejemen perkawinan yang salah . Kegagalan
reproduksi merupakan kegagalan kebuntingan pada ternak kelinci dan juga
terjadinya liter size yang rendah .. Ada beberapa penyebab kegagalan
reproduksi pada ternak kelinci yaitu umur kawin yang terlalu muda, terjadinya
bunting semu akibat dari penanganan yang kasar. kualitas semen pejantan yang
tidak balk, kesehatan induk yang kurang baik.waktu perkawinan yang tidak
tepat. cara melakukan perkawinan . kualitas dan kuantitas pakan yang
diberikan . jarak kawin ulang setelah beranak yang terlalu cepat. dan stress
akibat proses transportasi Ternak .
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Tujuan penulisan makalah adalah untuk membahas masalah kegagalan
reproduksi pada ternak kelinci . clan upaya memperkecil kegagalan tersebut
sehingga sasaran budidaya ternak kelinci sebagai penghasil daging dapat
tercapai dengan baik.
MANAJEMEN PERKAWINAN TERNAK KELINCI
Untuk berhasilnya budidaya ternak kelinci . didalam
perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu

manajemen

1 . Sistim Perkandangan
Untuk kandang reproduksi pada ternak kelinci sebaiknya dipisah antara
kandang pejantan dengan kandang induk . Tujuan pemisahan ini adalah untuk
mengontrol perkawinan kelinci sehingga tanggal perkawinan dapat tercatat
pada kartu kandang . Selain itu untuk mencegah kelinci jantan mengawini
induk secara terus menerus yang dapat mengganggu kebuntingan ataupun
menurunkan kualitas clan kuantitas semen pejantan . Dengan pemisahan
kandang clapat meningkatkan libido pejantan. sehingga perkawinan yang fertil
dapat terjadi .
2. Pemilihan bibit
Untuk berhasilnya budidaya kelinci . sebaiknya kelinci bibit yang akan
diternakan berasal dari peternakan kelinci yang memiliki silsilah pada ternak
yang dipeliharanya . mempunyai catatan produksi clan reproduksi . Selain itu
ternak yang dijadikan bibit harus sehat (tidak cacat). memiliki penampilan
yang baik. mampu beranak banyak. kelenjar mamae dapat memproduksi susu
dengan baik. tidak kanibal . mencabuti bulu waktu beranak. beranak pada
tempat yang disediakan clan memiliki sifat keibuan dalam mengasuh anaknya
Sumadia . 1998 ).
3. Pemberian pakan
Untuk berhasilnya budidaya ternak kelinci terutama mendapatkan
produktivtas yang tinggi . selain pakan hijauan perlu diberikan pakan tambahan
sebagai penguat. Pada pakan hijauan tidak memiliki kandungan gizi yang
lengkap. oleh karena itu penambahan pakan penguat harus diberikan pada
induk bunting clan induk laktasi .
4. Suhu lingkungan pada waktu mengawinkan clan care kawin
Waktu mengawinkan kelinci yang paling tepat adalah pada saat induk
kelinci sedang birahi dengan tanda vagina yang membengkak clan berwarna
kemerahan serta dikawinkan pada saat suhu lingkungan tidak terlalu panas
yaitu pagi hari atau sore hari (Purnama. 2000) . Ada 2 cara mengawinkan ternak
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kelinci yaitu dengan kawin alam dan melalui Inseminasi Buatan . Pada kawin
alam mengingat sifat teritorial pejantan . induk kelinci dibawa kekandang
pejantan . Untuk mendapatkan perkawinan yang fertil pada kawin alam .
sebaiknya dilakukan dengan 2 kali perkawinan . Sedangkan dengan Inseminasi
Buatan . proses dan penanganan semen dan cara melakukan Inseminasi haru~idilakukan dengan baik. demikian juga dengan sinkronisasi estrus (Purnama.
1998) .
5. Membuat kartu kandang
Pembuatan kartu kandang untuk peternakan kelinci merupakan
keharusan untuk mendapatkan catatan produksi dan reproduksi dari induk
kelinci dan kelinci pejantan . Pada kartu kandang induk tercatat tanggal kawin.
tanggal palpasi. tanggal beranak . jumlah anak yang dilahirkan . Sedangkan
kartu kandang pejantan tercatat tanggal kawin dan hasil perkawinan . Dari
catatan tersebut dapat diketahui produktivitas induk dan pejantan . sehingga
memudahkan untuk melakukan seleksi pada ternak kelinci.
MASALAH KEGAGALAN REPRODUKSI PADA KELINCI
Kegagalan reproduksi pada ternak kelinci adalah berupa kegagalan
kebuntingan dan liter size yang rendah . Jika didalam melakukan budidaya
ternak kelinci. terutama sekali dalam melaksanakan manajemen perkawinan
yang dilakukan secara sembarangan sangat berpotensi untuk terjadinya
kegagalan kebuntingan. Bila hal ini terjadi berarti suatu kerugian . baik rugi
waktu dan tenaga. juga rugi biaya. Untuk mencegah atau memperkecil
kegagalan reproduksi pada ternak kelinci. terlebih dahulu harus mengetahui
penyebab dari kegagalan tersebut .
Ada beberapa penyebab kegagalan reproduksi pada ternak kelinci yang
umum yaitu
1. Umur induk dan pejantan yang terlalu muda untuk dikawinkan
Hal ini sering terjadi jika peternak mendapatkan calon bibit dari
peternakan yang tidak membuat silsilah dan tidak ada catatan produksi dan
reproduksi . Akibatnya peternak tidak tahu umur dari calon bibit yang akan
dikawinkan dan akan langsung mengawinkannya . Dewasa kelamin pada ternak
kelinci sangat bervariasi dan sangat bergantung pada breed nya. Kelinci betina
lebih dahulu dewasa kelamin dari pada kelinci jantan . Untuk kondisi Indonesia
hasil survei pada peternakan rakyat . kelinci jantan pertama kali dikawinkan
pada umur 8 bulan sedangkan pada kelinci betina pada umur 6 bulan
(Sastrodihardjo. 1985). Untuk kelinci betina sebenarnya dapat diketahui apakah
telah birahi atau tidak. yaitu dengan cara memeriksa vagina kelinci . Jika vagina
kelinci membengkak dan berwarna kemerahan berarti kelinci betina sedang
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birahi clan menerima pejantan. Sedangkan untuk kelinci jantan . walaupun
sudah clapat melakukan perkawinan pada umur 4 bulan akan tetapi untuk
menclapatkan fertilitas yang baik adalah pada umur 8 bulan .
2. Terjadinya bunting semu akibat dari penanganan yang kasar
Bunting semu pada ternak kelinci merupakan kejadian yang biasa pada
ternak kelinci . Pada kejadian bunting semu induk kelinci seolah-olah akan
beranak. yang ditandai dengan mencabuti bulu pada hari ke 16 - 19. Hal ini
disebabkan oleh penanganan yang kasar . dinaiki oleh betina lain atau waktu
dikawinkan ticlak terjadi perkawinan . Perlakuan MI menyebabkan adanya
corpus luteum persisten yang tertahan selama 2 minggu. Jika induk dikawinkan
biasanya akan terjadi kebuntingan .
3. Kualitas semen pejantan yang kurang baik
Kegagalan kebuntingan pada induk dapat juga disebabkan oleh kondisi
semen pejantan yang kurang baik. Hal ini terjadi akibat clan seringnya pejantan
dikawinkan. sehingga semen yang dihasilkan pada waktu kawin kuantitas clan
kualitasnya menurun . Oleh karena itu sebaiknya perlu dilakukan pemeriksaan
semen pejantan secara berkala yang meliputi pemeriksaan makroskopis seperti
volume. warns. bau clan kekentalan clan pemeriksaan mikroskopis seperti
gerakan massa . konsentrasi clan motilitas .
4. Kesehatan induk
Induk yang sedang sakit sebaiknya tidak dikawinkan . karena selain
induk mudah abortus juga dapat menyulitkan kebuntingan akibat clan kegiatan
hormonal yang ticlak beraturan . Selain itu stress lingkungan berupa cekaman
suhu yang terlalu panas clan lingkungan yang terlalu ramai juga dapat
menyebabkan terjadinya abortus pada induk kelinci .
5. Suhu lingkungan yang tidak tepat untuk mengawinkan
Waktu mengawinkan induk kelinci yang tepat terutama yang dipelihara
pada daerah dataran rendah adalah pagi hari atau sore hari pada saat suhu
lingkungan ticlak terlalu panas . Sedangkan pada daerah dataran tinggi . waktu
untuk mengawinkan kelinci tidak menjadi masalah karena suhu lingkungan
sudah dalam keadan sejuk sehingga peternak tinggal menyesuaikan waktu
luang yang tersedia . Kegagalan kebuntingan . banyak terjadi pada perkawinan
kelinci yang dilakukan dengan suhu lingkungan yang terlalu panas. Cekaman
lingkungan yang panas pada pejantan dapat menghambat fertilitas sedangkan
pada betina berisiko terjadinya kematian embrio atau terjadinya abortus .
Selain itu ads kecendrungan induk kelinci menghasilkan liter size yang rendah.
sehingga tidak menguntungkan dalam budidaya . Waktu yang tepat untuk
kelinci kawin. adalah pada saat betina sedang estrus. Oleh karena itu sebelum
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dikawinkan sebaiknya dilakukan pemeriksaan pada induk . Jika dipaksakan
untuk mengawinkan induk yang tidak estrus . sangat berisiko untuk tidak
terjadinya kebuntingan sehingga dapat merugikan peternak .
6.

Cara melakukan perkawinan

Cara kawin dengan kawin alam . sebaiknya dilakukan pada kelinci
dalam satu breed . Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penetrasi kelamin
jantan pada alat kelamin betina . Perkawinan yang berbeda breed pada kelinci
terutama jika postur pejantan lebih kec[I dari betina akan menyulitkan copulasi .
Akibatnya dapat merangsang terjadinya bunting semu pada induk kelinci . dan
hal ini merupakan kegagalan reproduksi. Perkawinan dalam satu breed kadangkadang dapat juga bermasalah . ya[tu pada keadaan induk kelinci tidak mau
untuk dikawini . Pada keadaan seperti ini perlu dibantu . karena kalau dibiarkan
akan berakibat menurunnya libido pejantan clan pada induk dapat merangsang
bunting semu . Untuk melakukan perkawinan silang cara yang paling cocok
adalah dengan metoda Inseminasi Buatan . yaitu suatu perkawinan dengan
mendepositkan semen ke saluran reproduksi kelinci melalu[ bantuan operator.
Untuk berhasilnya Inseminasi . hal yang perlu diperhatikan adalah cara
melakukan Inseminasi clan juga dalam proses penanganan semen .
7.

Kualitas dan kuantitas pakan

Kualitas pakan yang jelek akan berisiko terjadinya kegagalan
kebuntingan pada induk kelinci . karena nutrisi yang dibutuhkan tidak
seimbang . Hal ini sering terjadi pada induk yang tidak mendapatkan makanan
tambahan akan tetapi hanya diberikan hijauan . Demikian juga dengan kuantitas
pemberian pakan pada induk kelinci . pemberian pakan tambahan sebaiknya
secukupnya sesuai dengan kebutuhan induk. Pemberian yang berlebihan .
sangat berisiko terjadinya penimbunan lemak pada saluran reproduksi induk
yang dapat menghambat kebuntingan . Sebaliknya pemberian pakan yang
kurang akan menurunkan kesehatan induk terutama pada pemeliharaan
kebuntingan clan juga pada pembentukan jaringan pada kelenjar mamae induk.
Induk yang sedang bunting apabila tidak mendapatkan pakan yang cukup.
sangat berisiko terjadinya abortus clan kelenjar mamae tidak terbentuk dengan
sempurna sehingga produksi air susunya tidak dapat mencukupi kebutuhan
anak . Selain itu dalam pemberian hijauan pakan ternak harus hat[-hati . karena
ada beberapa jenis hijauan yang memiliki kandungan mimosin yang cukup
tinggi seperti daun lamtoro dan kaliandara . Untuk jenis hijauan seperti [ni
pemberian pada ternak bunting sebaiknya dihindar[ . karena dapat
menyebabkan terjadinya abortus . Pemberian daun lamtoro pada induk bunting
dapat mengakibatkan embrio mati dan menempel pada dinding uterus yang
pada akhirnya dapat menghambat terjadinya kebuntingan berikutnya.
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8. Jarak kawin setelah beranak yang terlalu cepat
Ternak kelinci yang baru beranak. pada pemeliharaan tradisional yang
mencampurkan pejantan clan induk dalam satu kandang biasanya akan segera
dikawini pejantan. Pada dasarnya induk yang baru beranak. dalam keadaan
estrus clan siap menerima pejantan. Jika terjadi perkawinan biasanya akan
terjadi kebuntingan. Yang menjadi persoalan adalah kesehatan reproduksi
induk belum pulih. sehingga pada perkawinan yang fertil akan menyulitkan
embrio untuk berimplantasi (bertaut) pada dinding uterus. Selain itu akan
terjadi tarik menarik hormonal antara hormon yang mengatur produksi air susu
dengan yang mempertahankan kebuntingan . Akibatnya produksi air susu akan
berkurang clan tidak mencukupi kebutuhan . apalagi jika jumlah anak yang
dilahirkan cukup banyak . Selain itu apabila terjadi kebuntingan. biasanya akan
memiliki liter size yang rendah. akibat sulitnya embrio untuk bertaut pada
dinding uterus yang masih luka. Dinding uterus yang luka akan memproduksi
sel darah putih yang berguna untuk mencegah penyakit clan untuk
menyembuhkan yang sekaligus dapat membunuh sperma yang berhasil masuk
ke dalam uterus . Pengamatan di kandang persoaaan Balitnak . induk kelinci
Rex yang dikawinkan I minggu setelah beranak rata liter size adalah 3 ekor.
Raharjo at al (1993) . merekomenclasikan untuk mengawinkan induk setelah 14
hari beranak. Dengan umur penyapihan 35 hari clan waktu kering kandang I
minggu untuk menyiapkan kelahiran berikutnya . akan mendapatkan litter .size
clan bobot sapih anak yang optimal dengan daya hidup yang lebih baik.
9. Akibat proses tranportasi ternak
Kegagalan kebuntingan pada induk kelinci . sering terjadi jika induk
bunting mengalami stress akibat proses transportasi untuk dibawa kesuatu
tempat . Kegagalan kebuntingan yang umum terjadi adalah terjaclinya abortus
akibat stress selama proses transportasi berlangsung clan juga akibat dari cara
melakukan proses transportasi yang salah . Stress vang terjadi dapat berupa
cekaman suhu atau dapat juga akibat penanganan yang kasar pada induk .
Sumadia .dan Purnama (1999) mengemukakan . bahwa akibat proses transportasi terjadi penyusutan bobot yang berkisar antara 8 - 10 % akibat proses
evaporasi untuk menurunkan suhu tubuh dalam usaha menjaga homeostatis.
oleh karena itu membawa kelinci bunting sebaiknya ticlak dilakukan .
KESIMPULAN
Untuk berhasilnya budidaya ternak kelinci . maka melaksanakan
manajemen perkawinan kelinci dengan baik clan benar harus dilakukan .
sehingga pada akhirnya beternak kelinci akan memberikan keuntungan .
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Hal-hal yang dapat menvebakan terjadinya kegagalan kebuntingan pada
ternak kelinci dengan memperhatikan uraian diatas dapat diperkecil . sehingga
sasaran budidaya ternak kelinci sebagai penghasil daging dapat tercapai.
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