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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA     

2.1    Itik Khaki Campbell 

 Srigandono (2000), itik adalah salah satu jenis unggas 

air (waterfowls) yang taksonominya adalah sebagai berikut :   

Kingdom    : Animal  

Phylum   : Chordhata  

Subphylum  : Vertebrata  

Kelas      : Aves  

Ordo      : Anseriformes  

Famili    : Anatidae  

Genus    : Anas  

Spesi     : Anas plathyrynchos  

 

Itik merupakan salah satu komoditas  ternak yang 

potensial sebagai penghasil telur dan daging sehingga perlu 

ditingkatkan produksinya. Itik Khaki Campbell (Anas 

platyrhynchos javanicus) merupakan hasil persilangan antara 

itik liar Mallard dengan indian Runner. Ciri umum dari itik 

Khaki Campbell yaitu memiliki tubuh agak bulat dan lincah 

sebagai ciri dari unggas petelur (Supriyadi, 2011). 

Brahmantiyo, dkk, (2003) menyatakan itik Khaki Campbell 

tergolong sebagai unggas yang produktif, memiliki 

kemampuan berproduksi cukup tinggi dan memiliki berat telur 

tetas yang baik. Bobot tetas yang baik pada telur itik Khaki 

Campbell adalah 69-70 g. Namun pengembangan populasi itik 

Khaki Campbell  dibeberapa daerah di Indonesia belum 

signifikan. Hampir seluruh itik  asli Indonesia adalah itik tipe 

petelur. Jenis itik yang termasuk itik Indian runner sebagian 

besar terdapat di pulau Jawa dan dapat disebut juga (Anas 
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javanica) karena keberadaanya tersebar dan berkembang 

didaerah seluruh Jawa. Ada beberapa nama itik yang di 

berikan sesuai dengan nama daerah itik tersebut berkembang 

yaitu itik Tegal, itik Karawang dan itik Mojosari (Ketaren, 

2002).  

 Itik  yang tersebar di Indonesia mempunyai banyak 

variasi dalam besar atau bobot badan, warna bulu, posisi tubuh 

waktu berjalan serta tanda khusus misalnya adanya jambul  

yaitu bulu di bagian atas kepala dan warna cangkang telur 

yang bervariasi dari warna  putih sampai hijau-kebiruan 

(Prasetyo dan Susanti, 2000). 

 

2.2  Tanaman Pepaya 

 Pepaya (Carica papaya L) merupakan tanaman yang 

berasal dari Amerika Tropis. Batang, daun dan buah pepaya 

muda mengandung  getah berwarna putih. Getah ini 

mengandung suatu enzim pemecah protein atau enzim  

proteolitik yang disebut papain. Kusumadjaja dan Dewi (2005) 

menambahkan papain merupakan enzim proteolitik, yaitu 

enzim yang dapat mengurai dan memecah protein. Getah buah 

pepaya terdapat enzim-enzim protease yaitu papain dan 

kimopapain. Kadar papain dan kimopapain dalam buah pepaya 

muda berturut-turut 10 dan 45% (Mustofa, 2009). Kedudukan 

taksonomi tanaman pepaya adalah sebagai berikut: 

 Kingdom : Plantae  

 Phylum  : Spermatophyta  

 Kelas  : Angiospermae  

 Ordo  : Caricales  

 Familia  : Caricaceae  

 Genus  : Carica  

 Spesies  : Carica papaya L  
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 Kurniawan, dkk  (2012) menyatakan lebih dari 50 asam 

amino terkandung dalam getah pepaya kering itu antara lain 

asam aspartat, treonin, serin, asam glutamat, prolin, glisin, 

alanin, valine, isoleusin, leusin, tirosin, phenilalanin, histidin, 

lysin, arginin, tritophan, dan sistein. Papain merupakan satu 

dari enzim paling kuat yang dihasilkan oleh seluruh bagian 

tanaman papaya. Haslaniza, et al. (2010) menyatakan 

hidrolisis protein merupakan protein yang mengalami 

degradasi hidrolitik dengan asam, basa atau enzim proteolitik 

yang menghasilkan produk berupa asam amino dan peptida. 

Penggunaan enzim dalam menghidrolisis protein dianggap 

paling aman dan menguntungkan.  

Penelitian sebelumnya dengan penggunaan tepung daun 

papaya (Carica papaya L) sampai batas 10%  masih belum 

memberikan pengaruh terhadap produksi telur dan pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak ayam sentul (Widjastuti, 2009). 

Penambahan dengan pemberian ekstrak daun papaya hingga 

2,5% dalam air  minum ayam pedaging tidak menghasilkan 

pengaruh nyata terhadap konsumsi pakan dan konversi pakan 

(Sudjatinah, 2005). 

Penambahan ekstrak papain sebagai enzim eksogen ke 

dalam pakan mampu meningkatkan hidrolisis protein pakan. 

Getah pepaya mengandung papain sebanyak 10%, 45% 

kimopapain dan lisozim sebesar 20% yang berfungsi 

memutuskan ikatan glikosida antara asam asetil glukosamin 

dengan asam asetil muramat pada peptidoglikan untuk 

menghambat aktifitas bakteri sehingga berakibat  pada tingkat 

kecernaan pakan yang semakin meningkat (Kusumadjaja dan 

Dewi, 2005). Amalia, dkk (2013) menyatakan tingginya 

tingkat kecernaan dapat meningkatkan tingkat penyerapan 

asam amino ke dalam tubuh untuk pertumbuhan sehingga 
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efisiensi pakan meningkat karena tingginya tingkat kecernaan 

dalam absorbsi pakan dalam usus.  

Papain adalah protein yang mempunyai komposisi asam 

amino tertentu sebagaimana terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan asam amino papain  

No

. 

Asam amino Jumlah g/100 g 

protein 

Ntotal (%/100 g 

papain) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Arginin 

Histidin 

Isoleusin 

Leusin 

Lisin 

Serin 

Fenilalanin 

Treonin 

Triptofan 

Valin 

7,62 - 7,75 

0,85 - 0,98 

5,66 - 6,05 

5,75 - 6,10 

5,12 - 5,67 

5,03 - 5,91 

2,67 - 3,16 

3,67 - 3,89 

4,40 - 4,68 

7,51 - 8,43 

15,48 

1,43 

4,01 

4,05 

6,75 

4,89 

1,66 

2,84 

3,98 

6,26 

Sumber : Sistanto (2013) 

 

2.3  Kebutuhan zat nutrisi pakan itik Khaki Campbell 

 Faktor utama yang harus diperhatikan dalam 

pemeliharaan itik adalah pakan. Dalam Pemeliharaan itik 

secara  intensif 60-70% biaya produksi dipengaruhi oleh biaya 

pakan. Unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh itik antara lain  

protein, lemak, karbohidrat, energi metabolis dan  fosfor. 

Kandungan protein dalam pakan memiliki peran utama untuk 

menekan tingkat stress dari unggas yang disebabkan oleh suhu 

panas (Alfikri, dkk, 2013) 

 Bahan pakan terbagi menjadi dua jenis yang diantaranya 

bahan pakan sumber protein dan bahan pakan sumber energi. 

Nilai potensial suatu pakan ditentukan oleh kandungan nutrisi 
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di dalamnya, di samping harga, ketersediaan dan aspek 

pemberian pakan, sehingga dapat memberikan pengaruh 

terhadap penampilan produksi suatu ternak (Srigandono, 

2000).  

 Pakan dengan kandungan nutrisi yang baik sangat 

diperlukan dalam laju  pertumbuhan, metabolisme untuk 

energi, penyusun struktur sel-sel, antibodi dan hormon. Protein 

merupakan salah satu komponen  tubuh dan tidak dapat 

digantikan oleh karbohidrat maupun lemak karena kandungan 

nitrogennya. Kualitas protein dalam bahan pakan tergantung 

dari asam amino essensial yang terkandung. Oleh sebab itu, 

protein harus ada dalam pakan sesuai kebutuhan ternak baik 

untuk kelangsungan hidup maupun untuk produksi (Talib, dkk, 

2007). Kebutuhan nutrisi itik Chaki Campbell dapat dilihat 

pada tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan nutrisi itik Chaki Campbell 

Kandungan Nutrisi 

Starter  

(0 – 8 

minggu) 

Grower 

(9 – 20 

minggu) 

Layer  

(> 20 minggu) 

Energi metabolis  

(Kkal/Kg) 

3100 2700 2700 

Protein kasar (%) 

Metionin (%) 

Lisin (%) 

Ca (%) 

17 – 20 

0,37 

1,05 

0,6 – 1,0 

15 – 18 

0,29 

0,74 

0,6 – 1,8 

17 – 19 

0,37 

1,05 

9 – 3,25 

P (%) 0,6 0,6 0,6 

Sumber : Ketaren (2002) 

Metode pemberian pakan pada ternak unggas ada 2 

macam, cara pemberian yaitu terkontrol ad libitum  yang 

memungkinkan unggas mengkonsumsi pakan yang diinginkan 
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(full feeding) dan pemberian pakan secara terbatas (restricted 

feeding) untuk kebutuhan utama dalam pertumbuhan 

(Zuprizal, 2006).  

2.4  Konsumsi pakan 

 Pertumbuhan ternak unggas sangat erat kaitanya dengan 

pakan yang dikonsumsi dalam proses pemeliharaan, terutama 

pada konsumsi nutrisi yang terkandung dalam pakan. Semakin 

baik nutrisi dalam pakan yang dikonsumsi maka semakin baik 

pemanfaatanya untuk proses pertumbuhan (Wariyah, dkk, 

2013). Konsumsi pakan ialah banyaknya pakan yang 

disediakan kemudian dikurangi dengan pakan yang tersisa. 

Ternak dapat mengalami penurunan bobot badan yang 

disebabkan tingkat konsumsi pakan sehingga kecernaan nutrisi 

pakan menjadi menurun (Agustina, dkk, 2013). Kurangnya 

konsumsi protein pada ternak untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi dalam tubuh ternak dipengaruhi oleh jumlah zat nutrisi 

yang terkandung dalam pakan yang diberikan. Hal ini 

disebabkan oleh sistem pemberian pakan maupun keadaan 

lingkungan dalam pemeliharaan. Pakan yang diberikan harus 

dicermati sehingga konsumsi pakan dapat seimbang 

(Srigandono, 2000).  

2.5  Produksi telur HDP 

 Produksi telur dapat diukur dalam satuan hen-day 

production. Hen-day production  merupakan produksi telur 

dibagi dengan jumlah ternak petelur yang ada pada saat itu, 

dan biasanya diukur setiap hari (Srigandono, 2000). Produksi 

telur pada unggas terjadi pada umur 20 sampai 43 minggu 

sebesar 66,3% sedangkan produksi telur diatas 80 % bertahan  

selama 14 minggu mulai umur 29 sampai 43 minggu. 
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Bertambahnya umur ternak unggas, produksi dan kualitas telur 

dapat menurun karena ternak mengalami penurunan fungsi alat 

reproduksi (Latifa dan Sarmanu, 2005). Kususiyah, dkk (2008) 

menambahkan konsumsi pakan yang diberikan harus memiliki 

kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan hidup pokok 

dan produksi itik sehingga dapat menentukan tinggi atau 

rendahnya produksi telur. Rendahnya asam amino yang 

dicerna dapat menyebabkan penurunan produksi telur.  

Produksi telur sangat ditentukan oleh konsumsi pakan, 

kandungan protein pakan dan faktor hormonal dalam proses 

pembentukan telur. Seleksi jangka panjang memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan rataan produksi itik pada sifat 

yang diseleksi dan terkorelasi positif, tetapi memberikan 

pengaruh penurunan produksi terhadap sifat yang terkorelasi 

negatif (Ketaren dan Prasetyo, 2002). Produksi telur yang 

tinggi, membutuhkan perkembangan organ-organ reproduksi 

yang baik (organ-organ dalam yang berfungsi langsung 

maupun tak langsung dalam membentuk dan membuat telur), 

sehingga bagian kuning telurnya relatif lebih banyak (Wiharto, 

2007). 

 

2.6  Konversi pakan  

 Feed Conversion Ratio (FCR) atau konversi pakan 

merupakan hasil perbandingan dari jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan atau produksi 

telur yang dihasilkan pada minggu tersebut (Srigandono, 

2000). Ali dan Febrianti (2009) mengemukakan nilai pada 

konversi pakan yang rendah akan sangat menguntungkan, 

karena pemberian pakan semakin sedikit tetapi sudah cukup 

untuk menghasilkan produksi telur maupun pertambahan 

bobot badan yang diinginkan. Semakin baik kandungan nutrisi 
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dalam pakan akan lebih mudah dicerna oleh ternak sehingga 

dapat menurunkan nilai konversi pakan (Sinurat, dkk, 2002).  

 


