
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang  

 Seiring dengan tingkat informasi yang lebih mudah 

didapat saat ini, tingkat pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan gizi yang seimbang semakin bertambah, 

sehingga terjadi peningkatan permintaan akan protein hewani. 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (2013), menyatakan rata-

rata konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia untuk 

daging yaitu sebesar 2,38 g/kapita/hari sedangkan konsumsi 

protein untuk telur dan susu adalah 3,07 g/kapita /hari. Hal ini 

menunjukkan masih kurangnya konsumsi protein hewani di 

Indonesia bila dibandingkan dengan konsumsi protein hewani 

pada Negara berkembang seperti Korea, Brazil dan China 

yaitu sebesar 20-40 g/kapita/hari. Konsumsi protein hewani 

untuk negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang, 

Kanada, dan Inggris adalah 50-80 g/kapita /hari.  

 Ternak itik di Indonesia merupakan salah satu jenis 

ternak unggas yang dapat dibudidayakan untuk menghasilkan 

daging dan telur sehingga dapat membantu pemerintah dalam 

upaya meningkatkan jumlah protein hewani yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Ketaren (2002) menyatakan ternak itik 

sebagai penghasil telur sebanyak 19,35% dari 793.800 ton dan 

perannya sebagai penghasil daging masih rendah yaitu hanya 

0,94% dari 1.450.700 ton kebutuhan daging di Indonesia. 

Upaya peningkatan produktivitas unggas dalam 

memenuhi kebutuhan pangan hewani terus dilakukan di 

antaranya dengan pemberian aditif dalam pakan seperti enzim, 

vitamin, antibiotik dan lain sebagainya (Wahyu, 2004). Aditif 

pakan adalah pakan tambahan untuk meningkatkan 
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produktivitas ternak seperti antibiotika. Antibiotika yang 

diberikan bukan sebagai pengobatan (kuratif) tetapi sebagai 

zat pemacu pertumbuhan atau yang disebut antibiotic growth 

promotor's (AGP's). Masalahnya adalah bahwa AGP's yang 

dipakai saat ini adalah produk semi sintetis yang 

penggunaanya telah dilarang di negara negara Eropa bahkan 

beberapa antibiotika sudah dilarang penggunaannya di seluruh 

dunia karena residu antibiotik dalam pakan menimbulkan 

dampak buruk bagi kesehatan manusia yang 

mengkonsumsinya. Oleh karena itu diperlukan bahan aditif 

alami untuk menggantikan pemakaian antibiotik (AGP's). 

Salah satu aditif alami yang berpotensi sebagai pengganti 

adalah feed additive herbal (Ayu, 2009). 

 Ekstrak papain (crude papain) merupakan enzim 

proteolitik yang berasal dari getah papaya. Ekstrak papain 

dapat di isolasi dengan mengoleksi getah yang terletak pada 

buah papaya yang berfungsi sebagai pengurai ikatan-ikatan 

dalam molekul protein yang terbentuk dari dua atau lebih asam 

amino yang disebut dipeptide atau polipeptida (Sari, dkk, 

2013). Dalam meningkatkan kecernaan protein yang optimal, 

enzim proteolitik  yang terdapat dalam ekstrak papain sangat 

baik digunakan pada pakan ternak karena papain relatif tahan 

terhadap suhu bila dibandingkan dengan enzim proteolitik 

lainya. Suhu optimal papain yaitu berkisar 50-60 
o
C serta 

dapat menghasilkan beberapa enzim protease yang lebih 

banyak (Kusumadjaja dan Dewi, 2005). Menurut Soda dan 

Agustini (2013) kurangnya pengetahuan akan fungsi ekstrak 

papain (crude papain) di Indonesia permintaan pasar masih 

belum begitu besar sehingga hasil dari produksi sekitar 90 % 

papain diekspor untuk memenuhi kebutuhan papain di 
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Negara-negara maju maupun Negara-negara berkembang di 

Asia. 

1.2      Rumusan masalah 

  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak 

papain (crude papain) dalam pakan terhadap 

konsumsi pakan itik Khaki Campbell. 

2. Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak 

papain (crude papain) dalam pakan terhadap 

HDP (Hen Day Production) itik Khaki 

Campbell. 

3. Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak 

papain (crude papain) dalam pakan terhadap 

konversi pakan itik Khai Campbell. 

4. Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak 

papain (crude papain) dalam pakan terhadap 

IOFC (Income Over Feed Cost) itik Khaki 

Campbell. 

1.3  Tujuan penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 

papain (crude papain) dalam pakan terhadap 

konsumsi pakan itik Khaki Campbell. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 

papain (crude papain) dalam pakan terhadap 

HDP (Hen Day Production) itik Khaki 

Campbell. 
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3. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 

papain (crude papain) dalam pakan terhadap 

konversi pakan itik Khai Campbell. 

4. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 

papain (crude papain) dalam pakan terhadap 

IOFC (Income Over Feed Cost) itik Khaki 

Campbell. 

1.4  Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai media 

informasi yang inovatif dalam memberikan solusi yang 

diperlukan peternak untuk mengatasi masalah pakan aditif 

alternatif yang dapat dipergunakan dan diperoleh dilingkungan 

sekitar bagi usaha peternakan, serta dalam upaya menyadarkan 

masyarakat bahwa ekstrak papain (crude papain) merupakan 

antibiotik alami sebagai tambahan pakan itik. 

 

1.5  Kerangka pikir 

 Ekstrak papain (crude papain) adalah getah papaya hasil 

penyadapan pada buah pepaya dicampur dengan larutan 

natrium sulfit dengan konsentrasi 0,7% sebanyak 4 kali jumlah  

getah lalu dihomogenkan hingga membentuk emulsi berwarna 

putih (Putri, dkk,  2013). Menurut Fuad (2012) aktivitas 

ekstrak papain (crude papain) tertinggi terdapat pada buah 

papaya pada umur 2,5-3 bulan sedangkan aktivitas enzim 

papain pada buah yang tua 30 % lebih rendah dari pada yang 

berumur 1,5-2 bulan. Selain itu, papain merupakan enzim 

protease sulfhidril dan akan mendegradasi protein-protein 

jaringan konektif dan myofibril (Suryatinah, 2013).  

 Penelitian sebelumnya menggunakan tepung jus daun 

papaya (Carica papaya L.Less)  sampai batas 10% dapat 
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dimanfaatkan tanpa  memberikan pengaruh negatif terhadap  

produksi telur dan dikonsumsi ayam Sentul (Widjastuti, 2009). 

Sudjatinah (2005) menambahkan  dengan pemberian ekstrak 

daun papaya hingga 2,5 % dalam air  minum ayam pedaging 

tidak memberikan pengaruh nyata terhadap konsumsi pakan 

dan konversi pakan. 

 Protein pertama kali dicerna dalam tubuh ternak 

tepatnya pada proventikulus dimana terdapat sel kelenjar yang 

mensekresikan pepsinogen dan HCL untuk memecah struktur 

tersier pakan. Salah satu penyempurnaan pencernaan protein 

dilakukan oleh erepsin (enzim proteolitik) dan menghasilkan 

asam-asam amino yang selanjutnya akan diabsorbsi oleh tubuh 

ternak (Situmorang, dkk, 2013). Ekstrak papain (crude papain) 

memiliki fungsi  memecah protein pakan dalam tubuh ternak 

dengan menggunakan enzim proteolitik yang terkandung pada 

ekstrak papain (Kiha, dkk, 2005). Penambahan enzim 

proteolitik dalam pakan ternak diharapkan meningkatkan 

performa ternak. Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan 

penelitian tentang pengaruh penggunaan ekstrak papain (crude 

papain) dalam pakan itik Khaki Campbell. 
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  Gambar 1. Bagan kerangka pikir 

1.6   Hipotesis 

 

Hipotesis 1. Penambahan ekstrak papain (crude papain)  dalam 

pakan diduga dapat meningkatkan  konsumsi 

pakan  itik Khaki Campbell. 
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Hipotesis 2.  Penambahan ekstrak papain (crude papain) dalam 

pakan diduga dapat meningkatkan HDP (Hen 

Day Production) itik Khaki Campbell. 

Hipotesis 3.  Penambahan ekstrak papain (crude papain) dalam 

pakan diduga dapat menurunkankan konversi 

pakan itik Khaki Campbell. 

Hipotesis 4.  Penambahan ekstrak papain (crude papain) dalam 

pakan diduga  dapat meningkatkan  IOFC 

(Income Over Feed Cost) itik Khaki Campbell. 

 


