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Abstrak
Pembudidayaan kelinci merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan sumber daya ekonomi
masyarakat dalam membangun perekonomian lokal maupun nasional. Kelinci memiliki potensi ekonomis
dan belum banyak dikembangkan oleh para peternak kelinci dan UMKM.Selama ini masyarakat hanya
mengenal luaran kelinci seperti daging karkas dan kelinci hias saja. Padahal hampir semua bagian pada
kelinci dapat dimaksimalkan seperti urine dan kotoran kelinci yang dapat diolah menjadi pupuk organik cair
dan pestisida nabati, kulit kelinci yang dapat disamak sebagai bahan baku jaket, tulang kelinci dapat diolah
menjadi tepung tulang untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada kelinci. Permasalahan lainnya adalah
peternak kelinci masih belum percaya diri dalam membuat brand usaha dari olahan yang dihasilkan. Hal ini
berimbas pada promosi usaha yang kurang maksimal, terlebih untuk saat ini promosi usaha juga masih
sebatas menggunakan media social facebook saja. Langkah pertama yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut adalah dengan menggandeng peternak aktif kelinci untuk dapat menciptakan inovasi
bisnis menggunakan luaran dari olahan kelinci. Selanjutnya adalah peran teknologi informasi dalam
meningkatkan nilai jual dan promosi, dengan mengadakan pelatihan desain grafis untuk menciptakan brand
baru hasil olahan kelinci. Promosi usaha digebrak menggunakan pelatihan online marketing dan
optimalisasi media sosial sebagai media promosi.
Kata kunci: kelinci, teknologi, spinner
Selama ini masyarakat hanya mengenal luaran
kelinci seperti daging karkas dan kelinci hias saja.
Padahal hampir semua bagian pada kelinci dapat
dimaksimalkan seperti urine dan kotoran kelinci
yang dapat diolah menjadi pupuk organik cair dan
pestisida nabati, kulit kelinci yang dapat disamak
sebagai bahan baku jaket, tulang kelinci dapat
diolah menjadi tepung tulang untuk memenuhi
kebutuhan kalsium pada kelinci.
Menurut Aprinda Putri (2018) satu porsi sajian
daging kelinci mentah seberat 100 gram
mengandung kalori sekitar 175 kkal, 33 gram
protein, 123 mg kolesterol, dan total lemak 3,5
gram (dengan kandungan lemak jenuh hanya 1
gram). Selain itu daging kelinci juga diperkaya oleh
vitamin dan mineral penting. Daging kelinci kaya
akan vitamin B-12, vitamin B-3, magnesium,
46,8% selenium (berfungsi sebagai antioksidan),
dan 22,4% fosfor (untuk kekuatan tulang) [2].
Saat ini belum ada teknologi yang dapat digunakan
dalam mengelola hasil luaran kelinci terutama dari
hasil luaran olahan makanan. Sehingga luaran
olahan kelinci masih sangat jarang dipasarkan dan
dikenal oleh masyarakat.

1. PENDAHULUAN
Kelinci adalah hewan mamalia famili Leporidae,
yang dapat temukan dibanyak bagian bumi. Kelinci
berkembangbiak dengan cara beranak yang disebut
vivipara. Asal kata kelinci berasal dari bahasa
Belanda yaitu konijntje yang berarti “anak kelinci”.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara
mulai mengenal kelinci saat masa kolonial, padahal
di Pulau Sumatera ada satu spesies asli kelinci
Sumatera (Nesolagus Netscheri) yang baru
ditemukan pada tahun 1972 [1].
Pembudidayaan kelinci merupakan salah satu
potensi untuk meningkatkan sumber daya ekonomi
masyarakat dalam membangun perekonomian lokal
maupun nasional.
Saat ini, pembudidayaan kelinci sudah mulai
berkembang dikalangan masyarakat. Hal ini
dikarenakan faktor budidaya kelinci yang cukup
mudah. Sumber pakan kelinci bisa bersumber dari
rumput-rumput hijauan dan sumber pakan lain yang
bisa didapatkan secara mudah di lingkungan
peternak kelinci sendiri. Sehingga peternakan
kelinci bisa dikembangkan berbasis rumah tangga
atau dalam skala kecil.
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Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih
belum percaya dirinya peternak kelinci dalam
membuat brand usaha dari olahan yang dihasilkan.
Hal ini dikarenakan masih minimnya penguasaan
aplikasi desain grafis dan hanya mengandalkan
perangkat Microsoft Office untuk mendesain brand.
Hal ini berimbas pada promosi usaha yang kurang
maksimal, terlebih untuk saat ini promosi usaha
juga masih sebatas menggunakan media sosial
facebook saja.
Secara mendasar langkah pertama yang dilakukan
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh
peternak kelinci adalah dengan menggandeng
peternak aktif kelinci untuk dapat menciptakan
inovasi bisnis menggunakan luaran dari olahan
kelinci.
Setelah langkah tersebut dijalankan, langkah
selanjutnya adalah peran teknologi informasi dalam
meningkatkan nilai jual dan promosi, yaitu dengan
mengadakan pelatihan desain grafis untuk
menciptakan brand baru hasil olahan kelinci dan
pembuatan poster, banner dan spanduk usaha.
Promosi usaha digebrak menggunakan pelatihan
online marketing dan optimalisasi media sosial
sebagai media promosi.

b. Solusi Yang Ditawarkan
Dari penetuan prioritas masalah di atas,
maka ditetapkan solusi dalam bentuk Tabel 1.2
berikut ini.
Tabel 2. Daftar masalah dan solusi
No
1

2

2. METODE PELAKSANAAN
a. Permasalahan Mitra
Setelah dilakukan observasi wawancara
dengan calon mitra yaitu Bapak Fahri Asmara
serta pengamatan secara langsung di lokasi
pengelolaan
ternak
terdapat
beberapa
permasalahan dari calon mitra.
Permasalahn tersebut telah didiskusikan
dengan calon mitra dan sepakat membuat
prioritas permasalahan yang akan diangkat
antara lain disajikan dalam table berikut ini.
No
1

2

3

4

Permasalahan Mitra
Belum
banyak
peternak yang dapat
mengolah luaran dari
kelinci, sehingga hasil
luaran dari kelinci saat
ini
belum
dapat
diterima
masyarakat
secara maksimal.
Belum
adanya
teknologi yang dapat
digunakan
untuk
meningkatkan
hasil
luaran kelinci.

3

Peternak kelinci yang
mengolah
luaran
kelinci belum berani
membuat brand olahan
kelinci
yang
dihasilkan.

4

Pemasaran kelinci dan
luaran kelinci masih
sangat terbatas pada
pasar dan media sosial
facebook.

Solusi yang Ditawarkan
Memberdayakan peternak
kelinci
untuk
dapat
menghasilkan inovasi baru
luaran kelinci.

Membuat spinner peniris
minyak
dengan
memanfaatkan
dinamo
mesin cuci bekas. Agar
luaran
kelinci
dapat
disimpan lebih awet.
Mengadakan
pelatihan
desain
grafis
untuk
membuat brand hasil
luaran kelinci kepada
peternak kelinci untuk
meningkatkan
kualitas
produk.
Mengadakan
pelatihan
internet marketing untuk
memasarkan kelinci dan
hasil
produk
olahan
kelinci.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Metode Pelaksanaan
Metode
pelaksanaan
kegiatan
yang
digambarkan dalam bentuk tabel yang
disinkronkan dengan permasalahan dan target
luaran. Adapun metode pelaksanaan kegiatan
dalah sebagai berikut.

Table 1. Daftar masalah dan prioritas
Permasalahan Mitra
Prioritas
Belum banyak peternak yang dapat Priotitas 1
mengolah luaran dari kelinci,
sehingga hasil luaran dari kelinci
saat ini belum dapat diterima
masyarakat secara maksimal.
Belum adanya teknologi yang Priotitas 2
dapat
digunakan
untuk
meningkatkan hasil luaran kelinci.
Peternak kelinci yang mengolah Priotitas 3
luaran kelinci belum berani
membuat brand olahan kelinci
yang dihasilkan.
Pemasaran kelinci dan luaran Priotitas 4
kelinci masih sangat terbatas pada
pasar dan media sosial facebook.

Tabel 3. Metode pelaksanaan
Permasalahan
N
yang
Metode
Target
o Disepakati dan
Pelaksanaan
Luaran
Diselesaikan
1 Belum banyak a. Sosialisasi
a. Mengenal
peternak yang
mengelola
luaran yang
dapat mengolah
luaran kelinci.
dapat
luaran kelinci, b. Memberdayadihasilkan
sehingga hasil
kan peternak
dari kelinci.
luaran kelinci
kelinci untuk b. Terciptanya
saat ini belum
membuat
inovasi baru
dapat diterima
inovasi baru
luaran dari
maksimal
di
luaran kelinci
kelinci.
masyarakat.
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2 Belum adanya c. Membuat
c. Tersedianya
teknologi yang
spinner untuk
spinner
dapat digunameniriskan
peniris
kan
untuk
minyak.
minyak.
meningkatkan
hasil
luaran
kelinci.
3 Peternak kelinci d. Memberikan
d. Mengenal
yang mengolah
pelatihan
kegunaan
luaran kelinci
desain grafis
dan
cara
belum
berani
membuat
membuat
membuat brand
brand.
brand usaha.
dari
produk e. Memberdaya- e. Memiliki
olahan kelinci
kan peternak
brand dan
yang dihasilkan.
kelinci agar
label untuk
dapat memproduk yang
buat
brand
dihasilkan.
usaha
dari
produknya.

Gambar 2. Daging Kelinci Siap Olah

4 Pemasaran
f. Memberikan
f. Mengenal
kelinci
dan
pelatihan
pangsa pasar
luaran kelinci
internet
global
masih
sangat
marketing.
melalui
terbatas
pada g. Memberdayainternet
pasar dan media
kan peternak g. Memiliki
sosial facebook.
kelinci untuk
marketplace
membuat
online
di
marketplace
website
online
di
ecommerce
website
ecommerce.

Gambar 3. Urine dan Feses Kelinci

Mengacu pada rencana kegiatan yang seluruhnya
telah dilaksanakan berikut ini adalah hasil dan
capaian yang sudah dilakukan sesuai dengan target
yang dicapai sebagai berikut:

Gambar 5.4 Kulit Kelinci

1. Peternak kelinci sudah mulai mengolah
hasil luaran kelinci
Paguyuban peternak kelinci dikenalkan dalam
mengolah hasil luaran-luaran yang bisa
dihasilkan kelinci. Kegiatan ini ditunjukkan
pada gambar berikut:

Gambar 1 merupakan pertemuan rutin anggota
paguyuban peternak kelinci yang bertempat di
Bilal Rabit Farm. Gambar 2 adalah daging
kelinci yang merupakan luaran pokok yang
diambil dari kelinci. Daging kelinci dapat
diolah menjadi beraneka ragam hidangan
kuliner.
Selain daging pada Gambar 3 urine dan feses
kelinci juga dapat dimanfaatkan menjadi
pupuk cair dan pestisida nabati. Urine dan
feses kelinci juga memiliki nilai ekonomi yang
tinggi. Urine kelinci dapat dijual dengan harga
Rp 1.500,- / liter, sedangkan feses kelinci
dijual dengan harga Rp 25.000,- / karungnya.
Kulit kelinci pada Gambar 4 juga dapat
dimanfaatkan menjadi kerajinan berbahan
dasar kulit. Akan tetapi masih belum banyak
yang dapat memanfaatkan kulit kelinci ini.

Gambar 1. Paguyuban Peternak Kelinci
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2. Berhasilnya membuat inovasi baru luaran
kelinci
Bilal Rabit Farm berhasil melakukan inovasi
baru luaran kelinci pada bidang kuliner.
Inovasi baru luaran kelinci tersebut
ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 7. Perakitan Spinner Peniris Minyak
Tenaga Mesin Cuci

Gambar 5. Proses Membuat Olahan Kuliner Daging
Kelinci

Gambar 7 adalah proses merancang dan
merakit mesin spinner peniris minyak
menggunakan tenaga dinamo mesin cuci.
Tujuan dari merakit spinner ini adalah untuk
meniriskan minyak goreng pada abon, agar
abon yang dihasilkan dapat lebih renyah dan
awet tahan lama.
4. Telah tercapainya membuat brand usaha
pada Bilal Rabit Farm
Telah tercapainya pembuatan brand usaha
milik Bilal Rabit Farm seperti yang
ditunjukkan pada gambar berikut:
Gambar 6. Produk Inovasi baru Luaran Kelinci
Bidang Kuliner

Gambar 5 adalah proses mengolah daging
kelinci untuk menghasilkan produk kuliner
olahan baru berbahan dasar daging kelinci.
Kegiatan produksi ini dilakukan di Bilal Rabit
Farm bersama Bapak Fahri Asmara S.P dan
Ibu Ika Patmawati, S.P.
Gambar 6 adalah hasil inovasi produk olahan
daging kelinci yang diproduksi oleh Bilal
Rabit Farm. Produk yang dihasilkan antara lain
rica-rica kelinci, bakso kelinci, nuget kelinci,
dan produk unggulannya berupa abon kelinci.

Gambar 8. Brand Usaha Bilal Rabit Farm Pada
Produk Abon Kelinci

Gambar 8 adalah brand usaha milik Bilal Rabit
Farm yang dibuat untuk memperkenalkan Bilal
Rabit farm kemasyarakat luas. Brand usaha tersebut
dipasang pada produk-produk yang dihasilkan dari
Bilal Rabit Farm.

3. Berhasil merakit spinner peniris minyak
tenaga dinamo mesin cuci
Berhasil merakit spinner peniris minyak
menggunakan dinamo mesin cuci. Spinner
tersebut ditunjukkan pada gambar berikut:
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dilaksanakan di Bilal Rabit Farm pada hari Sabtu
tanggal 12 Oktober 2019. Pelatihan online
marketing disampaikan oleh Moch Farid Fauzi,
M.Kom. Pelatihan ini bertujuan agar para peternak
kelinci mulai mencoba memasarkan luaran kelinci
bukan hanya sebatas di sosial media saja. Gambar
11 adalah para peternak kelinci yang yang
tergabung dalam Paguyuban Peternak Kelinci di
Magelang dan Temanggung.

5. Pelatihan Brand Produk dan Online
Marketing untuk peternak kelinci
Telah terselenggarakannya pelatihan-pelatihan
kepada paguyuban peternak kelinci yang
ditunjukkan pada gambar berikut ini:

6. Telah dilakukan serah terima alat berupa
spinner peniris minyak
Telah dilakukan serah terima spinner peniris
minyak kepada Bilal Rabit Farm yang
ditunjukkan pada gambar berikut:
Gambar 9. Pelatihan Brand Produk

Gambar 9 menunjukkan pelatihan tentang
keutamaan dalam membuat brand produk
kelinci kepada Paguyuban Peternak Kelinci.
Pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal
12 Oktober 2019 bertempat di Bilal Rabit
Farm. Pelatihan diawali dengan sosialisasi
memaksimalkan produk luaran kelinci oleh
Fahri Asmara, S.P. yang kemudian dilanjutkan
dengan pentingnya memiliki brand usaha yang
disampaikan oleh Moch Farid Fauzi, M.Kom.

Gambar 12. Serah Terima Spinner Peniris
Minyak
Gambar 12 adalah proses serah terima alat berupa
mesin spinner minyak kepada Bilal Rabit Farm
yang diterima oleh Fahri Asmara S.P. Serah terima
spinner peniris minyak dilakukan pada tanggal 13
Oktober 2019.

4. PENUTUP
a. Kesimpulan
Terlasananya Program Pengabdian Masyarakat
dari Universitas AMIKOM Yogyakarta yang
bekerjasama dengan Bilal Rabit Farm
menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Telah terciptanya inovasi produk luaran
kelinci dibidang kuliner yang diprakarsai
oleh Bilal Rabit Farm. Produk inovasi yang
dihasilkan antara lain rica-rica kelinci,
bakso kelinci, nugget kelinci, dan produk
unggulannya berupa abon kelinci.
2. Telah tercapainya perakitan mesin spinner
peniris minyak menggunakan tenaga
dinamo mesin cuci dan telah dilakukan
serah terima kepada Bilal Rabit Farm.

Gambar 10. Pelatihan Online Marketing

Gambar 11. Paguyuban Peternak Kelinci

Gambar 10 menunjukkan pelatihan online
marketing kepada paguyuban peternak kelinci yang
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“Pemanfaatan Teknologi Untuk Meningkatkan
Kualitas Luaran Olahan Kelinci”.
Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
terhadap
Direktorat
Lembaga
Pengabdian
Masyarakat Universitas AMIKOM Yogyakarta dan
Bilal Rabbit Farm atas bantuan dan dukungannya
terhadap program ini. Bilal Rabbit Farm sebagai
mitra yang sangat baik bagi terlaksananya program
ini, dan semua pihak yang telah membatu
pelaksanaan program ini.
Adapun laporan ini sangatlah jauh dari
kesempurnaaan kemungkinan besar belum dapat
mewakili apa yang telah kami lakukan dalam
pelaksanaan
program
pengabdian
kepada
masyarakat, masukan dan saran yang membangun
sangat kami harapkan atas kerja samanya kami
ucapkan banyak terimakasih.

3. Telah terciptanya brand usaha milik Bilal
Rabit Farm yang dapat digunakan pada
produk-produk usaha yang dihasilkan.
4. Telah terlaksananya pelatihan brand usaha
dan pelatihan online marketing kepada para
peternak kelinci yang tergabung dalam
paguyuban peternak kelinci yang ada di
Magelang dan Temanggung.
b. Saran
Saran yang didapat antara lain:
1. Perlu adanya kerjasama antara para
peternak kelinci dengan pihak atau instansi
lain untuk mengembangkan luaran kelinci
agar terciptanya inovasi baru lainnya. Serta
inovasi yang sudah ada dapat kenalkan ke
masyarakat.
2. Perlu dilakukan pengujian terhadap spinner
peniris minyak tenaga mesin cuci tersebut
agar diketahui efektifitas kinerjanya.
3. Perlu diadakannya kembali pelatihan
serupa dikalangan paguyuban peternak
kelinci agar ilmu yang didapat dapat
dikembangkan untuk kelangsungan dan
kemajuan usaha.

.
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