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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar belakang 

Meningkatnya perhatian masyarakat akan pentingnya 

pemenuhan gizi berdampak pada tingginya permintaan daging 

ayam yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Ditjennak, 

2009). Daging ayam paling banyak dikonsumsi masyarakat 

Indonesia, karena kaya akan protein dan micronutrients 

termasuk vitamin A, B6, B12, D, E, besi, zink, dan selenium 

(Bielsalski, 2005) dengan harga yang relatif murah, serta 

penerimaan organoleptik yang baik. Namun, konsumsi daging 

ayam di Indonesia saat ini masih rendah jika dibandingkan 

dengan Malaysia dan Thailand, yaitu hanya 6 kg per kapita per 

tahun (Ditjennak, 2010). Hal ini dikarenakan masih rendahnya 

pemenuhan daging ayam secara berkelanjutan yang dapat 

mencakup seluruh wilayah Indonesia. 

Ayam arab merupakan salah satu terobosan yang 

mungkin mampu berkontribusi dalam mencukupi permintaan 

daging ayam di Indonesia. Nataamijaya dkk. (2003) 

menyebutkan bahwa ayam arab jantan mampu mencapai bobot 

badan dewasa 1,5-1,8 kg dengan tinggi tubuh 30 cm, 

sedangkan ayam arab betina mencapai 1,1-1,2 kg dengan 

tinggi tubuh 22-25cm. Menurut Trisiwi dkk (2005) 

pengembangan Ayam arab masih terkendala rendahnya 
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produktivitas ternak yang berkaitan dengan manajemen 

pemeliharaan dan pakan. 

Antibiotik sangat umum digunakan dalam industri 

peternakan karena sangat efektif dalam meminimalkan 

populasi bakteri patogen dalam saluran pencernaan (Sukoco et 

al., 2015), sehingga mampu meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan. Namun dalam perkembangannya, 

penggunaan antibiotik dalam jangka panjang akan 

menimbulkan residu kimia dalam produk unggas (Youn dan 

Noh, 2001) dan juga resistant bacteria (Yurdakul et al., 2013). 

Suatu alternatif berupa feed additive yang aman sangat 

diperlukan guna mendapatkan produk unggas yang sehat tanpa 

memberikan efek negatif terhadap lingkungan. 

Fitobiotik merupakan salah satu sumber feed additive 

alami dalam bagian tumbuhan yang mengandung senyawa 

bioaktif yang bekerja dalam mencegah aktivitas antibakteri 

dalam tubuh (Sukoco et al., 2015). Penelitian sebelumnya 

melaporkan bahwa penggunaan tepung daun pepaya dalam 

pakan sebanyak 15% mampu menurunkan Oocysts per gram 

(OPG) Eimeiria tenella kontrol tanpa perlakuan infeksi 

coccidiostatic sebanyak 53% (Al-Fifi, 2007). Hal ini diduga 

karena adanya aktivitas bioaktif alkaloid carpain dalam daun 

pepaya yang mampu membunuh bakteri patogen dalam tubuh. 

Aktivitas tersebut menyebabkan efisiensi penggunaan pakan 
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akan menjadi lebih baik seiring dengan kondisi saluran 

pencernaan yang sehat. Berdasarkan beberapa hal tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh 

penambahan tepung daun pepaya terhadap performa produksi 

ayam arab.  

.  

I.2 Rumusan masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan tepung daun pepaya 

dalam pakan terhadap performans produksi ayam arab 

meliputi efisiensi penggunaan pakan, pertambahan bobot 

badan dan persentase karkas. 

 

I.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung daun pepaya dalam pakan terhadap 

efisiensi penggunaan pakan, pertambahan bobot badan, dan 

persentase karkas ayam arab. 

  

I.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi tentang sumber-sumber feed additive alami dan 

penggunaanya dalam pakan terhadap performa produksi ayam 

arab. 
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1.5 Kerangka pikir  

Permintaan daging ayam yang selalu meningkat setiap 

tahunnya menuntut industri peternakan unggas harus cepat 

dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Usaha yang telah 

dikembangkan oleh industri perunggasan saat ini adalah 

dengan penggunaan antibiotik dalam pakan. Penggunaanya 

diharapkan mampu memperbaiki kesehatan saluran 

pencernaan dengan meminimalisir bakteri patogen dalam usus. 

Namun penggunaan antibiotik yang kian berlebihan dan tidak 

dalam standar justru menimbulkan resistensi bakteria dalam 

produk unggas dan lingkungan sekitar. Sebab itu, dibutuhkan 

alternatif lain pengganti antibiotik sebagai pakan tambahan 

yang lebih aman.  

Tanaman Pepaya (Carica papaya L) merupakan salah 

satu komoditas tanaman penghasil buah yang hampir semua 

bagiannya dapat dimanfaatkan. Krisna et al. (2008) 

mengemukakan bahwa bagian tanaman buah pepaya seperti 

akar, daun, buah dan biji mengandung fitokimia seperti 

polisakarida, vitamin, mineral, enzim, protein, alkaloid, 

glikosida, saponin, dan flavonoid yang semuanya dapat 

digunakan sebagai nutrisi dan obat. Senyawa tersebut sangat 

membantu dalam proses pencernaan dan membantu kerja usus 

guna mengoptimalkan kesehatan tubuh.  



5 
 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan melaporkan 

bahwa penggunaan daun papaya pada ransum itik sampai 5 

persen tidak menimbulkan efek negatif terhadap performans 

(Bota, 2007). Sedangkan penambahan sampai 2 persen daun 

pepaya dalam ransum tidak berpengaruh terhadap konsumsi 

ransum dan produksi telur ayam buras (Paramita dkk, 2003). 

Penambahan daun papaya sebanyak 6 persen dalam ransum 

komersial memberikan pengaruh terhadap konsumsi ransum, 

berat badan, dan peningkatan konversi ransum pada ayam 

petelur jantan (Bota, 2007). Oleh karena itu, penggunaan 

tepung daun pepaya dalam pakan dapat meningkatkan 

performa produksi ayam arab meliputi efisiensi penggunaan 

pakan, pertambahan bobot badan, dan persentase karkas. 

 

1.6 Hipotesis 

Penambahan tepung daun pepaya (Carica papaya) 

dalam pakan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, 

pertambahan bobot badan, dan persentase karkas ayam arab. 



6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Pepaya 

2.1.1 Klasifikasi  

Tanaman pepaya (carica papaya L.) ini berasal dari 

kawasan sekitar Meksiko dan Costa Rica. Dewasa ini tanaman 

pepaya telah menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. 

Pada pertengahan abad ke-16, tanaman pepaya mulai banyak 

ditanam dan dibudidayakan di Cina dan Malaysia. Pada abad 

ke-19, 1925-1930 diperkirakan mulai masuk ke Indonesia 

(Sarjuni ,2011). 

Tanaman pepaya (Carica papaya L.) yang di Jawa 

terkenal dengan nama kates maupun ketela gantung adalah 

merupakan sebuah tanaman yang seluruh organnya dapat 

dipergunakan baik untuk manusia maupun hewan. Di 

Indonesia pemanfaatan pepaya belum lengkap bila 

dibandingkan di luar negeri. Sebab di luar negri semuanya 

dapat dipergunakan selain untuk makanan juga sebagai obat-

obatan. (Nghonjuyi, 2015). 

Taksonomi tanaman papaya adalah sebagai berikut: 

Divisi : Magholiophyta 

Class : Magholiopsida 

Ordo : Brassicales 

Family : Caricaceae 
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Genus : Carica 

Spesies : Carica Papaya 

2.1.2 Morfologi dan Habitat Tanaman Pepaya 

 Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, 

bulat Cylindris, sebelah dalam berupa spons dan berongga, di 

luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m, 

helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, 

bercangap menjari ujung runcing dan pangkal berbentuk 

jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip 

tidak beraturan (Patil, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pohon pepaya 

Daun tanaman pepaya terletak pada ujung tanaman dan 

tersusun secara spiral melingkar berupa lembaran daun 

bercelah menjari (Krishna, 2008). Daun pepaya bertulang 

menjalar dengan warna hijau tua pada bagian atasnya dan 

hijau muda pada bawahnya. Tanaman pepaya memiliki system 
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perakaran yang berupa akar tunggang dan akar cabang yang 

tumbuhnya mendatar ke semua arah pada kedalaman 1 meter 

atau lebih dan menyebar sekitar 60 cm-150 cm.  

 Tanaman pepaya dapat ditanam pada semua jenis tanah 

yang subur, gembur, banyak mengandung humus, beraerasi 

dan berdrainase baik, serta memiliki derajat keasaman (pH) 6-

7. Tanaman pepaya memiliki toleransi tinggi terhadap suhu 

udara dan intensitas sinar matahari. Daerah yang paling cocok 

untuk pertumbuhan pepaya adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki ketinggian 0-700 meter dpl. 

b. Memiliki suhu udara 220-260. 

c. Memiliki curah hujan 1.000 mm-1.500 mm/ tahun. 

d. Tempat yang terbuka dan mendapatkan sinar matahari 

secara penuh. 

2.1.3 Kandungan Kimia Tanaman Pepaya 

Menurut Bota, (2007) rasa pahit daun pepaya 

disebabkan oleh kandungan alkoloid carpin yang banyak 

terdapat pada daun muda. Alkaloid ini dapat menurunkan 

tekanan darah dan membunuh amoeba. Batang, daun, dan 

buah pepaya muda mengandung getah berwarna putih. Getah 

ini mengandung suatu enzim pemecah atau enzim proteolitik 

yang disebut papain. Papain termasuk enzim hidrolase yaitu 

enzim yang mampu mengkatalis reaksi-reaksi hidrolisis suatu 

substrat (protein). Sebagai enzim proteolitik papain banyak 
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digunakan dalam industri, diantaranya industri makanan, 

minuman, farmasi, kosmetik dan siklo transferas. Daun 

mengandung enzim papain, alkaloid carpaine, pseudokarpaina, 

glikosid, karposid dan saponin, sakarosa, dekstrosa, leuvulosa. 

Enzim papain dalam daun papaya mempunyai sifat 

sebagai antimikrobial yang berfungsi sebagai penghambat 

kinerja dari beberapa mikroorganisme, sedangkan betakaroten 

berguna sebagai antioksidan (Sutarpa dan Sutama, 2008). 

Menurut Hasanah (2005) di dalam daun papaya banyak 

terkandung enzim papain yang dapat membentuk protein baru 

dan plastein yang merupakan senyawa serupa dengan protein 

dan diperoleh dari hasil hirolisis protein. Ditambahkan oleh 

Ardina (2007) enzim papain yang terdapat dalam ekstrak daun 

papaya memiliki aktivitas proteolitik dan antimikroba serta 

alkaloid carpain sebagai anti bakteri. Enzim papain dianggap 

sangat berperan penting sebagai agen antioksidan, antibakteri, 

dan antifungal (Ezekiel dan Florence, 2012). Selain itu, Enzim 

ini merupakan enzim proteolitik yang dapat membantu proses 

degradasi pakan dan penyediaan pembentukan protein baru 

dalam tubuh (El-Moussaoui et al., 2001). Adapun kompisisi 

kandungan gizi dalam daun pepaya diuraikan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi Kandungan Gizi dalam Daun Papaya  

Komposisi Kandungan gizi 

Bahan kering 87,37 % 

Protein 16,77 % 

Lemak 8,55 % 

Serat Kasar 16,28 % 

Abu 12,48 % 

Ca 4,57 % 

P 0,38 % 

BETN 33,37 % 

Gross Energi 4102 Kkal/kg 

Sumber: Widjastuti (2012) 

Daun papaya termasuk dalam tanaman obat-obatan 

karena mengandung beberapa senyawa yang membantu dalam 

proses pencernaan dan membantu kerja usus. Di samping 

senyawa alkaloida, enzim proteolitik, papain, khimopapain 

dan lisozim (Kamaruddin dan Salim, 2003), daun pepaya juga 

mengandung β karoten yang berfungsi sebagai pro vitamin A 

sebanyak 18250 S I dan dapat digunakan sebagai sumber 

Xantophyl alami (Hafasah, 2003).  Berdasarkan laporan USDA 

(2001), daun papaya mengandung vitamin C sebanyak 140 

mg, vitamin E : 136 mg, Vitamin B1: 0,15, Kalsium 35 gram, 

Phosfor 63 mg dan zat besi yaitu 0,80 mg. Selain itu daun 
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papaya juga memiliki faktor pembatas yaitu tanin yang 

merupakan zat anti nutrisi yang dapat mempengaruhi fungsi 

asam amino dan kegunaan dari protein. Kandungan tanin 

dalam daun papaya segar sebesar 5 – 6 %. 

Enzim yang terkandung pada tanaman pepaya dapat 

menjadi fitobiotik dalam pakan. Fitobiotik adalah feed aditive  

yang berasal dari bahan tanaman murni yang mampu 

menstimulasi pertumbuhan ayam dan sekaligus digunakan 

untuk pemeliharaan kesehatan ayam. Fitobiotik mampu 

meningkatkan kegiatan metabolisme dalam tubuh, sehingga 

sehingga fitobiotik ini sangat potensial dimanfaatkan sebagai 

aditif dalam ransum unggas (Zuprizal, 2004). 

 

2.2 Ayam arab 

Ayam arab (Gallus turcicus) merupakan ayam lokal 

yang berasal dari wilayah Eropa. Ayam lokal petelur unggul di 

Eropa dikenal beberapa jenis antara lain bresse di Prancis, 

hamburg di Jerman, mesiandi Belanda, dan braekels di Belgia. 

Diantara jenis ayam lokal tersebut, ayam braekels adalah jenis 

ayam lokal petelur introduksi yang paling dikenal di 

Indonesia. Ayam braekels mempunyai nama lain yaitu Gallus 

turcicus. Ayam arab merupakan keturunan dari ayam braekles 

bersifat gesit, aktif, dan daya tubuhnya kuat (Diwyanto dan 

Prijono, 2007).  
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Gambar 2. Ayam arab 

Ayam arab yang berada di Indonesia terdiri dari dua 

jenis yaitu ayam arab Silver dan Ayam arab Merah Golden 

Red. Menurut asal usulnya, Ayam arab Silver diduga 

merupakan hasil persilangan antara ayam jantan Arab asli 

Silver braekels dengan betina lokal petelur. Ciri-ciri Ayam 

arab berwarna putih mengkilap sepanjang leher, bulu 

punggung putih berbintik hitam, bulu sayap hitam bergaris 

putih dan bulu ekor dominan hitam bercampur putih, jengger 

kecil berwarna merah dan mata berwarna hitam dan dilingkari 

warna kuning. Nataamijaya dkk (2003) menyatakan  bobot 

badan Ayam arab jantan dewasa mencapai 1,5-1,8 kg dengan 

tinggi tubuh 30 cm sedangkan ayam arab betina mencapai 1,1-

1,2 kg dengan tinggi tubuh 22-25 cm. Ciri umum dari Ayam 

arab yaitu bentuk badannya segi empat mirip kotak, 

jenggernya berbentuk wilah (tunggal), dan berwarna merah. 

Bulu badannya tebal dengan variasi warna bulu dari leher 
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sampai kepala putih sedikit bertotol-totol hitam. Badan sampai 

ekor bertotol-totol hitam dengan garis-garis agak hitam. 

Warna lingkar mata berwarna hitam sedangkan warna kulit, 

kaki dan paruh kehitaman.  

Natalia dkk (2005) menyatakan bahwa jenis ayam arab 

ada dua yaitu Ayam arab silver (braekel kriel silver) dan 

golden (braekel kriel gold). Ayam arab Silver lebih banyak 

dikenal dan dibudidayakan dibandingkan Ayam arab golden. 

Kedua jenis ayam ini dibedakan pada warna bulunya. Ayam 

arab Silver termasuk ayam lokal petelur. Ayam ini awalnya 

dikembangkan oleh seorang peternak di Batu, Malang, Jawa 

Timur yang dibawa dari Arab Saudi. Ayam arab memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan ayam buras lain. Ayam arab 

merupakan ayam yang jarang mengeram dan mempunyai 

produksi telur yang cukup tinggi yaitu mencapai 190-250 butir 

per tahun dengan berat telur 42,3 g (Rozi, 2003). Produktivitas 

Ayam arab yang dipelihara secara intensif dapat mencapai  

produksi telur sebesar 70% atau 250 butir per tahun. 

Kandang untuk ayam arab petelur menggunakan sistem 

kandang battery yang berukuran panjang x lebar x tinggi 

adalah 40 x 25 x 40 cm (Achmanu dan Muharlien, 2011). 

Kelebihan kandang battery adalah memudahkan pemeriksaan 

ayam, memudahkan perawatan, ayam tidak mudah terserang 

penyakit, mengetahui ayam produksinya tinggi dan rendah, 
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memudahkan pemberian pakan, pengambilan telur, dan 

membersihkan kotoran. Peralatan merupakan salah satu unsur 

terpenting dalam kandang sebab hal ini dapat menunjang 

keberhasilan dari suatu pemeliharaan unggas. Tempat pakan 

dan minum merupakan peralatan yang mutlak diperlukan 

dalam pemeliharaan Ayam arab. Achmanu dan Muharlien 

(2011) menyatakan bahwa dalam menyediakan peralatan dan 

perlengkapan kandang harus memperhatikan beberapa hal 

seperti jenis unggas yang dipelihara, bangunan kandang yang 

ada, dan umur unggas yang dipelihara. 

Ayam arab merupakan jenis ayam petelur tipe ringan 

dengan bobot badan berkisar 1880 g/ekor dengan konsumsi 

pakan umumnya maksimal 100 g/ekor/hari. Pemberian pakan 

disesuaikan dengan kebutuhan gizi ayam untuk menghasilkan 

produksi yang optimal. Komposisi pakan untuk ayam arab fase 

layer agar menghasilkan produksi telur yang baik untuk 

daerah tropis adalah dengan kandungan protein 17% dan 

energinya 2850 kkal/kg.  

Menurut Juju (1997) pembatasan jumlah pakan pada 

ayam arab yang hendak bertelur maupun yang sudah bertelur 

diperlukan agar konsumsi pakan ayam efisien. Komposisi 

pakan Ayam arab terdiri dari konsentrat, dedak halus dan 

butiran jagung (jagung giling) dengan perbandingan 5:6:1 (5 

Kg konsentrat : 6 Kg dedak halus atau bekatul dan 1 Kg 
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jagung giling). Pakan dengan kandungan nutrisi yang rendah 

(dibawah jumlah kebutuhan) dapat menyebabkan penurunan 

produksi telur hingga 50%. Untuk mengembalikan produksi 

telur yang baik, maka perlu dilakukan perbaikan pemberian 

pakan. 

 

2.3 Pertambahan Bobot Badan 

Menurut Narasasmita (1979) bobot badan merupakan 

bobot yang didapatkan selama ayam dipelihara dan dalam 

keadaan hidup. Bobot badan dapat digunakan untuk 

pendugaan berat badan ternak. Pertambahan bobot badan 

merupakan salah satu parameter yang sering diamati untuk 

menilai keberhasilan atau tingkat perkembangan produksi 

suatu ternak. Pertumbuhan merupakan suatu proses 

peningkatan ukuran tulang, otot, organ dalam, dan jaringan-

jaringan tubuh sampai mencapai dewasa (Ensminger et al., 

1990). Menurut Rose (1997) bahwa yang meliputi aktivitas 

pertumbuhan adalah peningkatan ukuran sel-sel tubuh, dimana 

pertumbuhan itu mencakup beberapa komponen utama yaitu 

adanya peningkatan bobot otot yang terdiri dari protein dan 

air, peningkatan ukuran skeleton, total lemak tubuh dalam 

jaringan adiposa serta meningkatnya bulu, kulit, dan organ-

organ dalam. Di antara ketiga jaringan tersebut, jaringan 

tulang tumbuh paling awal, diikuti pertumbuhan otot sebagai 
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daging, dan jaringan lemak yang tumbuh paling akhir (Gordon 

dan Charles, 2002). 

Kualitas bahan pakan dan kandungan nutrisi yang 

mencukupi dapat mempengaruhi proses pertumbuhan. Pada 

periode pertumbuhan diperlukan pakan dengan zat makanan 

seimbang khususnya imbangan protein dan energi, selain itu 

juga vitamin dan mineral yang harus terpenuhi (Lesson dan 

Summers, 2002). Pertumbuhan ternak akan terlihat setelah 

memanfaatkan zat gizi yang terdapat dalam pakan yang 

dikonsumsi. Selain itu, genetik atau strain, lingkungan, jenis 

kelamin, tata pemeliharaan juga merupakan faktor yang 

berpengaruh pada proses pertumbuhan.  

 

2.4 Efisiensi Penggunaan Pakan 

Konversi pakan merupakan salah satu standar produksi 

guna mengetahui efisiensi penggunaan pakan oleh ternak atau 

efisiensi pengubahan pakan menjadi daging. Konversi ransum 

atau FCR (Feed Convertion Ratio) merupakan istilah yang 

umum digunakan untuk menunjukkan banyaknya makanan 

yang dikonversi menjadi bobot badan (Sahzadi et al., 2006). 

Semakin rendah nilai FCR, maka efisiensi penggunaan pakan 

semakin baik (persentase angka yang tinggi). 

Konversi pakan ayam bergantung pada kecepatan 

pertumbuhan, konsumsi pakan, ukuran tubuh, kesehatan, dan 
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situasi lingkungan (Berri et al., 2005). Proses konversi dalam 

sistem metabolisme ayam juga dipengaruhi oleh kemampuan 

nutrisi mengaktifkan enzim dan hormon percernaan (Guernec 

et al., 2004). Peningkatan efisiensi kecernaan bahan pakan dan 

nutrisi dalam tubuh ternak merupakan suatu cara untuk 

memperbaiki efisiensi penggunaan pakan, sehingga mampu 

menghasilkan produksi ternak yang maksimal (Hafasah, 

2003). Besarnya rasio efisiensi protein juga ditentukan oleh 

perubahan nilai pertambahan bobot badan dan konsumsi 

protein. Semakin besar nilai pertambahan bobot badan dan 

protein yang dikonsumsi, maka rasio efisiensi proteinnya akan 

menurun (Winedar dkk., 2006). 

Menurut Juju (1997) bahwa untuk menghasilkan 

pertumbuhan, produksi, dan efisiensi penggunaan pakan yang 

maksimal, beberapa pakan tambahan baik alami maupun kimia 

biasanya digunakan dalam pakan. Pemberian tepung jahe 

merah dalam pakan sebanyak 0,5% lebih maksimal dalam 

menekan perlakuan pada sekum, sehingga efisiensi pakan 

lebih baik (Iskandar dan Husein, 2003). Penggunaan bioaktof 

lidah buaya dalam pakan sebanyak 0,25 dan 0,5% dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, namun tidak 

meningkatkan pertambahan bobot badan (Sinurat dkk., 2003).  

 

 



18 
 

2.5 Persentase Karkas 

Persentase karkas merupakan hasil bagi bobot karkas 

oleh bobot hidup dikalikan 100% (Awad et al., 2009). Karkas 

merupakan salah satu hasil akhir produk peternakan. Nilai 

ekonomis karkas tinggi jika kualitas karkas tergolong baik. 

Kualitas karkas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

umur, spesies, jenis kelamin serta protein yang ada dalam 

pakan. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas karkas 

adalah protein dalam pakan, jika protein yang tersedia di 

dalam pakan kurang memenuhi kebutuhan ternak maka akan 

menghasilkan karkas yang jelek. Merurut North (1972), 

persentase karkas selama 7 minggu sekitar 65,7%. 

Karkas ayam merupakan salah satu komoditas yang 

penting jika ditinjau dari aspek gizi, sosial budaya dan 

ekonomi. Industri karkas ayam mempunyai prospek ekonomi 

yang cukup tinggi karena usaha peternakan ayam relatif 

mudah dikembangkan, cepat menghasilkan serta usaha 

pemotongannya sederhana. Untuk memenuhi permintaan pasar 

yang cukup tinggi akan karkas ayam, maka selain kuantitas 

produsen dapat menyediakan karkas ayam yang berkualitas 

(Risnajati, 2012). 

Urutan bobot komponen karkas dari yang tinggi sampai 

terendah dari keempat perlakuan adalah paha, punggung, dada, 

sayap, leher dan kepala. Perbedaan ini kemungkinan 
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disebabkan oleh cara potong dimana pada penelitian ini 

potongan paha atas dan paha bawah dijadikan satu. Bagian 

yang kurang bernilai (sayap, leher, punggung) pada ayam 

petelur jantan persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan 

ayam broiler jantan (Guernec, 2004). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 22 Mei sampai 22 

Juli 2014 yang bertempat di Dusun Mulyo Agung, Desa Jetak 

Lor, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisis proksimat 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 

3.2.1 Ayam arab 

Penelitian ini menggunakan ayam arab periode layer 

sebanyak 54 ekor umur 18 minggu. Ayam yang digunakan 

memiliki rata-rata bobot badan awal 1257,94 gram. Pada akhir 

penelitian diambil sampel sebanyak 27 ekor dari perwakilan 

masing-masing ulangan untuk diamati variabel efisiensi pakan, 

pertambahan bobot badan dan variabel Persentase Karkas  

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan untuk penelitian adalah 

kandang baterai dengan ukuran panjang x lebar x tinggi yaitu 

40 x 25 x 40 cm/petak. Tiap unit kandang dilengkapi dengan 

wadah pakan dan wadah minum. Peralatan yang digunakan 

untuk penelitian diantaranya lampu sebagai penerangan, 

timbangan digital kapasitas 5000 g dengan ketelitian 0,1, 

termometer, alat pembersih kandang, alat tulis, dan kalkulator. 
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3.2.3 Pakan Perlakuan  

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan 

kontrol terdiri atas konsentrat jadi, jagung dan bekatul dengan 

perbandingan 30%:44,8%:25,2%. Bahan pakan yang 

digunakan jagung, bekatul dan konsentrat broiler. Daun 

pepaya yang digunakan adalah jenis pepaya Thailand dengan 

umur tanaman 1,5 tahun yang diperoleh dari perkebunan 

pepaya terletak di daerah Dampit, Malang. Pemberian tepung 

daun pepaya dilakukan dengan cara mencampurkan tepung 

daun pepaya ke dalam pakan yang sudah diolah dengan 

proporsi pemberian yaitu 0%, 6%, dan 12%. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode Percobaan 

Lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) terdiri dari 3 perlakuan dan 9 ulangan, masing-masing 

ulangan 2 ekor ayam. Perlakuan yang diberikan adalah : 

P0: pakan basal  

P1: pakan basal + tepung daun papaya 6 %   

P2: pakan basal + tepung daun papaya 12 %   
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Cara pembuatan tepung daun pepaya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Pembuatan Tepung Daun Pepaya 

 

3.4 Penyusunan Pakan 

Tepung daun papaya ditimbang sebanyak 6% dan 12% 

dari jumlah pakan yang dibutuhkan ternak setiap harinya yaitu 

100 g/ekor/hari. Setelah ditimbang, tepung daun pepaya 

dicampur dengan pakan basal sampai homogen, kemudian 

pakan perlakuan dengan tepung daun papaya 6% dan 12% 

diberikan pada ternak sesuai dengan kebutuhan pakan ayam 

Daun Pepaya 

Di cuci bersih dari pestisida dan hama yang 

menempel pada daun pepaya 

Dikeringkan dengan panas matahari antara 1 

sampai 2 hari (kering) kemudian digiling 

Tepung Daun Pepaya 
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arab. Adapun kandungan zat makanan bahan pakan dapat 

dilihat pada Tabel 2, sedangkan proporsi dan kandungan zat 

makanan pakan basal dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan Ayam Arab 

Zat makanan 

Bahan Pakan 

Jagung
1 

Bekatul1 Konsentrat1 Daun 

Papaya2 

Protein Kasar (%) 9,97  10,08  38,46 10,42 

Lemak Kasar (%) 4,63  9,07  3,92 8,55 

Serat Kasar(%) 2,07  22,86 2,2 16,28 

Abu (%) 1,24  14,26 40,93 12,48 

Ca (%) 0,74  0,83  12,8 4,57 

P (%) 0,24  1,11  0,78 0,38 

Energi 

Metabolisme 

Kkal/kg 

35003 16303 29054 2871,4 

Sumber:  1. Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

(2013) 

2.  Widiyaningrum (2000) 

3. Hartadi et al (1997) 

4. Label konsentrat broiler 
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Tabel 3. Proporsi dan Kandungan Zat Makanan Pakan Basal 

(%BK) 

Bahan 

pakan 

Propo

rsi 

(%) 

Pk 

(%) 

Lk 

(%) 

Sk 

(%) 

Abu 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

EM 

(Kkal) 

Jagung 44,8 4,46 
2,0

7 

0,9

3 
0,55 

0,3

3 

0,1

1 
1568 

Bekatul 25,2 2,54 
2,2

9 

5,7

7 
3,59 

0,2

1 

0,2

8 
410,76 

Konsent

rat 
30,00 

11,5

4 

1,1

8 

0,6

6 

12,2

79 

3,8

4 

0,2

3 
871,5 

Jumlah 100 
18,5

4 

5,5

4 

7,3

5 

16,4

3 

4,3

8 

0,6

2 
2850,26 

Keterangan: Hasil perhitungan penyusunan pakan 

3.4.1 Pemberian Pakan 

Metode pemberian pakan dilakukan dengan memberikan 

pakan dalam jumlah dan pada waktu tertentu (Meal Feeding), 

kemudian diberikan 2 kali sehari pada jam 08.00 WIB dan jam 

14.00 WIB dengan jumlah pemberian yang sesuai dengan 

kebutuhan ayam arab yaitu 100 g/hari.   

 

3.5 Variabel Pengamatan  

a. Efisiensi penggunaan pakan 

Efisiensi pakan (%) dapat dihitung menurut prosedur 

Widjastuti, T (2008) dengan rumus: 

Efisiensi pakan (%): Bobot badan akhir (g)    

   Konsumsi pakan (g) 

 

 

 

X 100% 
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b. Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

Pertambahan bobot badan (PBB) merupakan selisih 

antara bobot badan akhir dengan bobot badan awal 

(Safalaoh, 2006) seperti rumus di bawah ini: 

PBB (g) = BB (b) – BB (a) 

Keterangan:  PBB   = Pertambahan Bobot Badan  

 BB (a)   = Bobot Badan awal  

 BB (b)   = Bobot Badan akhir  

c. Persentase karkas 

Persentase karkas dihitung menurut Safalaoh, (2006) 

dengan rumus sebagai berikut: 

Persentase karkas (%):  Bobot karkas 

    Bobot hidup 

 

3.6 Analisis Data 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi dengan 

menggunakan program MS. Excel. Data dianalisis dengan 

analisis ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Satu 

perlakuan apabila ada perbedaan pengaruh antar perlakuan, 

maka dilanjutkan dengan Uji BNT (beda nyata terkecil). 

 

 

 

 

 

X 100% 
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Model matematika yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Yij = μ + τi + ε ij 

Keterangan : 

Yij : Respon percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan 

ke-j 

µ : Rataan umum 

τi : Efek perlakuan ke-i 

ε ij : Error perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Efisiensi Penggunaan 

Pakan Ayam Arab 

 

Hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan tepung 

daun pepaya dalam pakan terhadap efisiensi penggunaan 

pakan ayam arab dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Efisiensi penggunaan Pakan Ayam Arab pada 3 Level 

Pemberian Daun Pepaya 

 

Perlakuan 
Efisiensi Penggunaan Pakan 

(%) 

P0 41,80±5,02 

P1 46,96±13,74 

P2 37,23±8,96 

 
 

Analisis data efisiensi penggunaan pakan disajikan pada 

Lampiran 2, yang menunjukkan bahwa pemberiantepung daun 

pepaya tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

efisiensi penggunaan pakan pada ayam Arab. Hal ini 

disebabkan tidak adanya perbedaan yang nyata pada konsumsi 

pakan (Ferket dan Abel, 2006). Rata-rata konsumsi pakan 

selama 8 minggu pada perlakuan P0, P1, dan P2 secara 

berurutan dapat diasumsikan setiap ekornya mengkonsumsi 

pakan antara 63-70 g/ekor/hari. Angka ini lebih rendah 

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dimana konsumsi 
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pakan ayam arab per hari mencapai 86-89 g per ekor 

(Suprijatna dkk., 2006; Muharlien dan Nurgiartiningsih, 

2015). Pemberian tepung daun papaya 6% (p1) menghasilkan 

efisiensi penggunaan pakan yang cenderung lebih 

tinggi,sedangkan pemberian 12% (p2) menghasilkan efisiensi 

terendah, karena pertambahan bobot badan yang dihasilkan 

cukup baik meskipun dengan konsumsi pakan yang lebih 

rendah. Lin et al. (2004) menyatakan bahwa tingginya 

konsumsi pakan yang menghasilkan bobot badan lebih kecil 

merupakan indikasi efisiensi pakan yang lebih rendah. 

 Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa penggunaan 

tepung daun pepaya dalam pakan sebanyak 6% tidak 

mempengaruhi konsumsi pakanayam petelur jantan (Sarjuni 

dan Mozin, 2011). Di sisi lain, pada penelitian ini penggunaan 

tepung daun pepaya dalam pakan dengan jumlah yang lebih 

tinggi (P2=12%) menunjukkan konsumsi pakan yang lebih 

tinggi. Hal ini mungkin dikarenakan tepung daun pepaya 

mengandung karoten (vitamin A) sebagai anti-inflamasi dan 

dapat meningkatkan nafsu makan (Beuth et al., 2001), 

sehingga penggunaan tepung daun pepaya yang lebih tinggi 

dengan batas tertentu dapat meningkatkan konsumsi pakan. 

Tepung daun pepaya dapat meningkatkan konsumsi pakan 

melalui mekanisme yang secara langsung dapat membunuh E. 

Tenella dalam caeca (seka) melalui bantuan sinergisme dari 
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pancreas chymotripsin dan papaine, sehingga mampu 

mencegah koksidiosis maupun gangguan saluran pencernaan 

lainnya (Al-Fifi, 2007). Enzim papain dianggap sangat 

berperan penting sebagai agen antioksidan, antibakteri, dan 

antifungal (Ezekiel dan Florence,2012). Selain itu, Enzim ini 

merupakan enzim proteolitik yang dapat membantu proses 

degradasi pakan dan penyediaan pembentukan protein baru 

dalam tubuh (El-Moussaoui et al., 2001). 

 

4.2  Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan Ayam Arab 

Hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan tepung 

daun pepaya dalam pakan terhadap efisiensi penggunaan 

pakan ayam arab dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Pertambahan Bobot Badan Ayam Arab pada 3 Level 

Pemberian Daun Pepaya 

 

Perlakuan PBB (g) 

P0 167,89±33,52 

P1 189,22±33,02 

P2 213,38±40,12 

 
 

Analisis data Pertambahan Bobot Badan (PBB) disajikan 

pada Lampiran 3, yang menunjukkan bahwa pemberian tepung 

daun pepaya tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap PBB ayam Arab. Tabel 4 menunjukkan bahwa P2 
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menghasilkan PBB paling tinggi 213±40 dengan konsumsi 

pakan yang cenderung tinggi pula. Hal tersebut terjadi karena 

kandungan tepung daun papaya dalam pakan yang lebih tinggi 

(12%) dapat mengoptimalkan aktivitas proteolitik dan 

antimikroba dalam saluran pencernaan melaui fungsi kerja 

enzim (Ardina,2007), sehingga konsumsi pakan menjadi lebih 

baik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Widjastuti et al. 

(2012) yang melaporkan bahwa pemberian tepung daun 

pepaya dalam pakan sebanyak 10% sudah mengganggu 

metabolisme tubuh ayam sentul, karena semakin tingginya 

enzim papain dalam pakan yang tidak dapat ditoleransi oleh 

tubuh menyebabkan perubahan patofisiologi duodenum yang 

mana dapat mengganggu fungsi pencernaan. Hal ini 

dimungkinkan karena perbedaan strain ayam diamati, sehingga 

fungsi fisiologis pencernaan juga berbeda pula. 

Juju (1997) juga menambahkan bahwa daun pepaya 

mengandung serat kasar yang tinggi dimana kehadirannya 

menyebabkan rasa cepat kenyang atau bulkiness. Sementara 

itu, kandungan tanin dalam daun pepaya (Patil et al., 2013) 

merupakan faktor pembatas yang dapat mempengaruhi fungsi 

asam amino dan penggunaan protein oleh tubuh. Diketahui 

bahwa pencernaan protein dapat meningkatkan pelepasan 

kebutuhan asam amino bebas untuk memacu pertumbuhan 

(Onyimonyi et al., 2009). Sebagai zat anti-nutrisi, tanin dapat 
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menghambat aktivitas enzim pencernaan dan mempengaruhi 

permeabilitas usus, sehingga mengganggu proses penyerapan 

nutrisi pakan yang akhirnya menghasilkan pertumbuhan ayam 

yang rendah (Walton et al., 2001). 

Francisco dan Chionile (2014) melaporkan bahwa 

penambahan tepung daun pepaya dalam pakan burung puyuh 

sebanyak 6% memiliki bobot akhir dan PBB paling tinggi 

dibandingkan perlakuan kontrol, 2%, dan 4% tepung daun 

pepaya. Hal ini menunjukkan bahwa level penambahan tepung 

daun pepaya dalam pakan sebanyak 6% dapat ditoleransi oleh 

tubuh dibandingkan penambahan 10%, sehingga kerja enzim 

proteolitik (papain, chymopapain A, chymopapain B, dan 

papaya peptidase A) berfungsi dengan normal sebagai 

pencerna nutrisi dalam usus (Onyimonyi et al., 2009). 

Kemudian Nghonjuyi et al. (2015) juga menyatakan bahwa 

penggunan ekstrak daun pepaya dalam dosis yang rendah 

dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dalam saluran 

pencernaan yang nantinya dapat meningkatkan bobot badan. 

Namun, ekstrak tersebut mungkin akan menjadi sedikit 

beracun ketika diberikan dalam dosis tinggi yang tentunya 

akan mengganggu jalur metabolisme saluran pencernaan. 
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4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Karkas 

Ayam Arab 

Hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan tepung 

daun pepaya dalam pakan terhadap persentase karkas ayam 

arab dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Efisiensi Persentase Karkas Ayam Arab pada 3 Level 

pemberian Daun Pepaya 

 

Perlakuan Persentase Karkas (%) 

P0 52,90±2,43b 

P1 45,74±4,98a 

P2 51,25±3,60b 

 

Keterangan: superskrip yang berbeda (a,b) pada kolom yang 

sama menunjukkan adanya pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) 

 
 

Analisis data persentase karkas disajikan pada Lampiran 

6, yang menunjukkan bahwa pemberian tepung daun pepaya 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

persentase karkas ayam Arab. Berdasarkan hasil uji BNT 

menunjukkan bahwa perlakuan P0 dan P2 memiliki notasi 

yang sama, sedangkan perlakuan P1 memiliki notasi yang 

berbeda karena memiliki nilai rata-rata persentase karkas 

paling rendah yaitu 45,74±4,98%. Nilai persentase karkas 

pada P1 paling rendah dibandingkan perlakuan P0 dan P2, 
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sedangkan diketahui bahwa P1 memiliki nilai PBB cukup baik 

dibandingkan P0. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat 

Mairizal (2000) bahwa semakin tinggi bobot hidup ayam, 

maka persentase karkas juga akan meningkat dengan bobot 

hasil ikutan (jeroan) yang rendah. 

Rendahnya persentase karkas pada P1 menunjukkan 

adanya kemungkinan pakan yang dikonsumsi tidak terkonversi 

secara keseluruhan menjadi daging, namun juga akan 

digunakan untuk memperbaiki fungsi organ pencernaan, organ 

reproduksi, dan pembentukan telur. Gunawan dan Sihombing 

(2004) menyatakan bahwa tingginya berat organ pencernaan 

akan menghasilkan persentase karkas yang rendah. 

Ketersediaan nutrisi tubuh dari pakan yang dikonsumsi sangat 

diperlukan untuk menghindari dampak negatif terhadap 

microenvironment saluran pencernaan ayam petelur (Ricke, 

2003). Dalam fase produksi, pakan harus memenuhi 

kebutuhan nutrisi baik protein maupun energi agar dapat 

meningkatkan pertumbuhan organ reproduksi seperti ovarium 

dan oviduk secara optimal (Bunchasak dan Silapsorn, 2005) 

guna meningkatkan pembentukan telur (Suprijatna dan 

Natawihardja, 2005). Selain itu, konsumsi pakan yang 

memenuhi dapat menghindari terjadinya kanibalisme pada diri 

sendiri seperti memakan bulu (feather pecking) atau telurnya 

sendiri (Hadorn et al., 2001) dan menghindari penurunan berat 
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telur (Novak et al., 2006). Hasil persentase karkas dari 

penelitian ini lebih rendah dibandingkan hasil penelitian 

Iskandar (2005) yang melaporkan persentase karkas ayam arab 

yang diperoleh sebesar 57,86%. Hal ini disebabkan karena 

adanya perbedaan komposisi pakan, cara pemberian pakan, 

maupun sistem pemeliharaannya.  

 

 

 

 

 



35 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan penelitian ini adalah penambahan tepung 

daun papaya pada level 6% dalam pakan meningkatkan 

efisiensi penggunaan pakan dan PBB, tetapi menurunkan 

persentase karkas. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan 

untuk melakukan penelitian berkelanjutan terhadap daun 

pepaya maupun menggunakan ekstrak murni dari daun 

pepaya. 
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