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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

2.1 Bonggol Pisang  

Kedudukan tanaman pisang dalam sistematika 

(taksonomi) tumbuhan menurut Gilman and Watson (1994) 

dalam Nurliana (2015) diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom    : Plantae 

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Subdivisi  : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Kelas  : Monocotyledonae (biji berkeping satu)  

Ordo  : Scitaminae 

Famili  : Musaceae 

Subfamili  : Muscoideae 

Genus  : Musa 

Spesies  : Musa paradisiaca Linn 

 

                      
Gambar 2. Pohon Pisang Kepok (keterangan A = Bonggol 

pisang) 

Sumber : Siska  (2013)  
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Menurut Suyanti dan Satuhu (1992) dalam Susilo 

(2017)dikatakan bahwa bonggol pisang merupakan pangkal 

batang yang memiliki bentuk bulat dan besar. Bonggol pisang 

ini memiliki 2 bagian yaitu pada bagian batang asli disebut 

bonggol (corm) dan ada bagian batang semu atau palsu. 

Bagian bonggol (corm) terletak pada bagian permukaan tanah 

dan memiliki beberapa mata (pink eye) yang tersusun dari 

lapisan pelepah yang saling menutupi, bonggol ini akan 

tumbuh secara tegak dan kokoh diatas permukaan tanah. 

 

 
Gambar 3. Bonggol Pisang Kepok (keterangan A= Bonggol  

pisang bagian bawah , B = Bonggol pisang bagian 

atas ) 

Sumber : Pandani, 2016 

Pisang merupakan tanaman monocotyedonaelyang 

termasuk kedalam familia musaceae memiliki sifat khas 

rizhomayang dapat tumbuh sampai 2 meter, ciri khas  dimiliki 

pada bonggol pisang ini yang dapat menumbuhkan anakan 

baru.akar rizoma berada dalam tanah dan pelepahnya terdiri 

dari lembaran daun dan mahkota daun tempat munculnya 

bakal buah. Apabila rizhoma dibelah dari atas ke bawah akan 

akan menujukkan penampang tengah yang disebut 

dengancentral cylinder, dan pada bagian luar disebut dengan 

cortex. Sedangkan pada bagian atas rizhoma merupakan 

tempat tumbuh batang pisang yeng terdiri dari pelepah-

A 

B 
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pelepah yang terdiri dari lembaran daun dan mahkota daun 

tempat munculnya bakal buah (Sylvia, Meriatna, Haslina, 

2015). 

 
Gambar 4. Irisan Melintang Bonggol Pisang  

Sumber : Analisi pangan, 2016 

 

Tabel 1. Kandungan Bonggol Pisang  

No Kandungan Bonggol 

Basah 

Bonggol 

Kering 

1 Kalori (Kkal/kg)  43,00 425,00 

2 Protein (g)  0,36 3,45 

3 Karbohidrat (g)  11,60 66,20 

4 Kalsium (mg)  15,00 60,00 

5 Fosfor (mg)  60,00 150,00 

6 Zat besi (mg)  0,50 2,00 

7 Vitamin B1 (mg)  0,01 0,04 

8 Vitamin C (mg)  12,00 4,00 

9 Air (%) 86,00 20,00 

10 Bagian yang dapat 

dikonsumsi (%)  

100 100 

Sumber : Maudi, dkk (2008) 
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Kandungan Bonggol Pisang Berbagai Sumber  
No Kandungan Sembiring 

(2017) 

Warsa 

dkk  

(2013) 

Komalasari 

(2014) 

Aswandi 

(2016) 

1 Kalori 

(Kkal/kg)  

2369,5 - 2376,56  - 

2 Protein kasar 

(%) 

3,58 5,88 1,98 1,72 

3 Karbohidrat 

(%) 

79 76 16,53 88,16 

4 Abu (%) 9,74 - 1,93 - 

5 Bahan Kering 

(%) 

87,70 - - 91,56 

6 Lemak Kasar 

(%)  

2,15 0.96-

7.0 

0,22 1,15 

7 Serat kasar (%) 19,33 10,23 3,60 7,98 

8 Air (%) - 20 79,35 - 

9 BETN  79,16 - - - 

 

Penanganan paska panen pisang sangat dibutuhkan 

karena mudah membusuknya batang beserta bonggol dalam 

rentan waktu 3 hari. Membusuknya bonggol pisang dapat 

menurunkan kualitas nutrisi dari bonggol itu sendiri. Bonggol 

pisang yang telah membusuk akan menunjukan perubahan 

warna menjadi kecoklatan hal ini disebabkan karena adanya 

sistem respirasi, respirasi ini akan berdampak pada menurunya 

kandungan cadangan makanan (pati, gula, dan lain-lain) serta 

memicu mempercepat dalam pembusukan (Prabawati, Suyati 

dan Setyabudi, 2008). 
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2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging  

Pakan adalah pakan jadi yang siap diberikan pada 

ternak yang sebelumnya telah dihitung sesuai degan kebutuhan 

energi dari ternak itu sendiri. Pembuatan pakan pakan pada 

ternak unggas dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu pakan yang 

berbentuk mesh, pellet dan crumble. Pakan dalam bentuk 

crumbel dan pellet menghasilkan konversi pakan yang baik 

dibanding dengan mash karena pakan dengan bentuk crumbel 

dan mash dapat mengurangi pakan yang jatuh pada litter 

dibanding dengan pakan dalam bentuk mash (Anggitasari, 

Sfofjan dan Djunaidi, 2016). Kebutuhan zat makanan unggas 

berbeda sesua dengan jenis unggas, umur, bangsa, jenis 

kelamin dan fase produksi. Kebutuhan zat makanan ini 

mencakup protein, asam amino, energi, Ca, dan P (Ketaren, 

2010).  

Jumlah nutrisi yang terkandung dalam pakan biasanya 

diketahui sebagai komposisi pakan ternak. Komposisi pakan 

yang baik merupakan pakan yang memiliki kandungan zat 

makanan yang memiliki kebutuhan pakan yang sesuai dengan 

kebutuhan pakan yang diberikan. Protein serta energi memiliki 

keseimbangan yang sangat penting dalam penyususnan pakan, 

apabila terdapat kekurangan dalam satu bahan maka 

menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan ayam pedaging 

(Lainawa, Santa, Pandey dan Bagau, 2015). Kebutuhan zat 

pakan ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging  

Zat Makanan Unit Periode 

Starter Finisher 

Energi  

metabolis (EM) 

Kkal /Kg 2900-3100 2900-3200 

Protein kasar % 19-23 18-20 

Lemak kasar % 5-8 5-8 

Serat kasar % 3-5 3-5 

Kadar Abu % 4-7 4-7 

Kadar Air % 10-14 10-14 

Kalsium(Ca) % 0,9-1,1 0,9-1,1 

Fosfor(P) % 0,7-0,9 0,7-0,9 

Lysin % 1,30 1,00 

Methionin % 0,4-0,45 0,35-0,4 

Sumber : NRC (1994) 

Tabel 3. Persyaratan Mutu Standar Pakan Ayam Pedaging 

Sesuai SNI 

No Zat Makanan Satuan Starter Finisher 

1 Kadar air (maks) % 14 14 

2 Protein kasar (min) % 19 18  

3 Lemak kasar (maks) % 7,4 8 

4 Serat kasar (maks) % 6,5 5,5 

5 Abu (maks) % 8 8 

6 Kalsium (Ca)(min) % 0,9 - 1,2 0,9 – 1,2 

7 Fosfor (P) (min) % 0,7 – 1  0,6- 1 

8 Alfatoxin ( maks) µg/kg 50 60 

9 Lisin (min) % 1,1 0,9 

10 Metionin (min) % 0,4 0,3 

Sumber : SNI ( 2006)  



15 
 

Protein dan energi merupakan faktor utama dalam 

pertumbuhan ayam pedaging, kebutuhan energi pada ayam 

pedaging berbeda-beda antara ternak satu dengan yang lainya 

karena dipengaruhi beberapa faktor : umur, jenis kelamin dan 

cuaca. Dikatakan juga semakin tua ayam yang dipelihara maka 

semakin tinggi energi yanag diperlukan. Ayam pedaging 

periode starter umur 0-3 minggu memerlukan energi 

metabolis sebesar 3080 Kkal dengan protein antara 23-24%, 

sedangkan pada fase finisher umur 3-6 minggu memerlukan 

energi metabolis sebesar 3080-3190 Kkal dan protein antara 

19-21% (Fitasari, Reo dan Niswa, 2006). 

Apabila melihat kebutuhan protein maka yang dilihat 

adalah kebutuhan asam amino yang di golongkan menjadi 2 

yaitu : asam amino esensial dan asam amino non esensial. 

Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat 

disintesis dalam tubuh ternak. Asam amino non esensial 

adalah asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh 

ternak. Asam amino esensial yang harus ada di dalam tubuh 

ternak ayam pedaging adalah dari lisin, leusin, isoleusin, 

treonin, metionin, histidin, arginine, valin, fenilalanin dan 

triptofan (Purba, Haryati dan Sinurat, 2015). Penelitian 

sebelumnya menyebutkan bahwa lisin, metionin dan treonin 

termasuk dalam asam amino esensial, akan tetapi pada lisin 

tidak dapat disintesis di dalam tubuh ternak. Menghindari 

defisiensi pakan pada ternak maka harus terdapat protein yang 

cukup di dalam pakan tersebut. Protein yang baik sebagai 

sumber lisin adalah protein nabati yang berasal dari kacang-

kacangan misal berupa bungkil kedelai dan apabila dari 

kelompok protein hewani bisa berupa tepung ikan (Adoela, 

2006).  
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2.3 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan ayam yang secara genetis 

memiliki keunggulan pertumbuhan daging yang cepat, 

produksi tinggi, dan efisiensi pakan yang tinggi (Vinanda, 

Hariyanto dan Anggraeni, 2016) hal ini didukung oleh 

Akhardianto (2010) Kelebihan ayam pedaging adalah efisiensi 

terhadap pakan tinggi, sebagian besar dari pakan diubah 

menjadi daging dan pertambahan bobot badan sangat cepat hal 

ini diiringi dengan pertumbuhan lemak yang tinggi. 

Taksonomi ayam pedaging menurut Sulaiman, dkk (2017) 

adalah: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Aves 

Subkelas : Neornithes 

Ordo  : Galliformis 

Genus  : Gallus 

Spesies : Gallus domesticus 

Ayam pedaging merupakan salah satu penyumbang 

terbesar protein hewani asal ternak dan merupakan komoditas 

unggulan. Industri ayam pedaging berkembang pesat, karena 

daging ayam menjadi sumber utama menu konsumen. Daging  

ayam pedaging mudah didapatkan baik di pasar modern 

maupun tradisional. Produksi daging ayam pedaging lebih 

besar dilakukan oleh rumah potong ayam modern dan 

tradisional. Perusahaan rumah potong ayam (RPA) atau 

tempat pendistribusian umumnya sudah memiliki sarana 

penyimpanan yang memadai, namun tidak dapat dihindari 

adanya kontaminasi dan kerusakan selama proses dan 

distribusi (Mattulessy, 2011). 
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Ayam pedaging memiliki tekstur daging yang empuk, 

tekstur kulit yang halus, harga relatif murah dan siklus hidup 

yang singkat. Ayam pedaging dapat dihasilkan secara 

maksimal dengan sistem kelola yang baik tetapi pada ayam 

pedaging memiliki produksi yang fluktuatif karena 

berpengaruh pada biaya pakan (Maryuni dan Wibowo, 2005). 

Nilai ekonomis dalam peternakan ayam pedaging ditentukan 

oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya dan yang paling 

utama adalah kecepatan pertumbuhan yang terukur dalam 

pertambahan berat badan. Jika berat badan digunakan sebagai 

indikator pertumbuhan, maka dapat didefinisikan sebagai 

fungsi waktu atau umur terhadap berat badan (Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 

Usaha peternakan ayam pedaging di Indonesia 

sangatlah berkembang pesat. Hal ini dikarenakan adanya sifat 

genetis ayam pedaging telah dirubah untuk memenuhi 

perkembangan masyarakat yang ada. Saat ini ternak ayam 

pedaging bisa mencapai 1,6 kg/ekor sampai 2 kg/ekor pada 

umur 35 hari pada konversi pakan kurang dari 1,7. Rekayasa 

genetik ini dilakukan dalam berbagai hal mulai dari tata 

laksana pemeliharaan dan perbaikan kualitas pakan apabila 

pakan yang tidak memenuhi kebutuhan maka produksi tidak 

mencapai pada titik maksimal (Tantalo, 2010). 

 

2.4 Frekuensi Pemberian Pakan  

 Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk 

mendukung pertumbuhan ayam pedaging. Pakan yang 

diberikan terhadap ayam harus memiliki kandungan nutrisi 

yang cukup dan sesuai dengan umur serta kebutuhan ayam 

pedaging. Kebutuhan nutrisi ayam meliputi energi, protein, 

lemak, serat kasar, vitamin, mineral dan asam amino 
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(Anggitasari, Sfofjan, Djunaidi, 2016). Periode starter 

pemberian pakan dilakukan secara ad libitum dengan cara 

sedikit demi sedikit dengan pemberian pakan dalam bentuk 

butiran hal ini bertujuan untuk mempercepat dan 

memperbanyak konsumsi ayam sehingga daging yang 

terbentuk lebih cepat. Fase starter pemberian pakan digunakan 

pakan yang memili kandungan protein yang tinggi, karena 

pada periode ini seekor ayam pedaging akan mengalami 

pertumbuhan yang lebih cepat (Arnoltd, Tabun dan Ndoen, 

2016). 

  Frekuensi pemberian pakan dalam setiap periode 

berbeda-beda, pada tahap masih anak ayam pemberian dapat 

dilakukan 5 kali sehari. Semakin tua ayam maka frekuensi 

pemberian pakan dikurangi, frekuensi yang diberikan dapat 

menjadi 2 sampai 3 kali dalam sehari pemberian (Suci, 

Mursyida dan Setiana, 2005). Pemberian pakan pada ternak 

tidaklah sembarang harus ada jadwal yang tepat dan sama 

pada setiap harinya, ketepatan waktu dalam pemberian harus 

dipertahankan karena apabila pemberian waktu yang berbeda 

pada setiap harinya dapat berpengaruh terhadap produktivitas 

dari ayam itu sendiri. Pemberian bisa dilakukan pagi dan siang 

karena hal ini berpengaruh terhadap rendahnya angka konversi 

pakan sehingga energi yang diperlukan untuk melakukan 

aktifitas tersebut dapat dihemat sehingga energi tersebut 

digunakan untuk pertumbuhan (Muherlien, Achmanu dan 

Kurniawan, 2010). 

 

2.5 Berat Karkas  Ayam Pedaging 

Berat karkas merupakan berat ayam yang sudah 

dipotong dikurangi berat darah, bulu, kaki, kepala, leher dan 

seluruh isi organ dalam kecuali paru-paru dan ginjal (Subekti, 
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Abbas, Zura, 2012). Ternak dilakukan pemuasakan selama 12 

jam untuk mengosongkan saluran pencernaan, setelah 

pemotongan dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat 

hidup ternak tanpa darah. Seluruh bulu yang menempel 

dicabut dipisahkan antara  kepala, kaki dan organ dalam pada 

ayam pedaging serta ditimbang untuk mengetahui berat karkas 

(Suharti, Banowati, Hermana dan Wiryawan, 2008). 

Karkas ayam pedaging dikategorikan menjadi 3 yaitu: 

kecil 0,8-1,0 kg sedang 1,0-1,2 kg, berat 1,2-1,5 kg (Aswandi, 

2016). Menurut Abubakar (2003) dalam penagananya karkas 

dibedakan menjadi 3 yaitu : karkas segar yang merupakan 

karkas yang baru selesai diolah tidak lebih dari 6 jam 

penanganan dan tidak mendapatkan perlakuan apapun, karkas 

dingin yaitu karkas yang selesai diolah langsung didinginkan 

dalam suhu rendah antara suhu 4-5oC, dan karkas beku yaitu 

karkas yang setelah pemotongan langsung di bekukan secara 

cepat dan suhu penyimpanan antara 12oC sampai dengan 18oC. 

Karkas merupakan bagian tubuh yang sangat 

menentukan dalam produksi ayam pedaging. Karkas 

berpengaruh erat terhadap berat badan dan besarnya karkas 

ayam pedaging, semakin berat ayam pedaging maka karkas 

yang dimiliki juga akan menigkat. Karkas yang sering 

dikomersilkan dipasaran terdiri dari paha, dada, punggung, 

sayap dan leher dan sisanya bukan termasuk kedalam karkas. 

Bagian paha dibedakan menjadi 2 yaitu paha bagian atas dan 

paha bagian bawah. Paha bagian atas adalah karkas yang 

dipotong dari perbatasan persendian paha (femur), bagian paha 

bawah kecil dipotong dari batas persendian tulang kering. 

Berat karkas yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis kelamin, 

berat potong, umur pemeliharaan, kualitas dan kuantitas pakan  

serta strain ayam yang dipelihara. Faktor yang mempengaruhi 
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dalam nilai karkas meliputi pada berat karkas, jumlah daging 

yang bersangkutan. Nilai karkas juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti kedewasaan ternak, tipe ternak yang 

menghasilkan karkas, jenis kelamin, jumlah lemak 

intramuskular atau marbling  di dalam otot, kulaitas ransum, 

serta umur ternak. Karkas yang memiliki kualitas baik dengan 

penampangan pada konformasi sempurna, perdagingan tebal, 

perlemakan baik, keutuhan cukup baik dan sempurna dan 

bebas dari memar dan bulu jarum (Resnawati, 2004). 

 

2.6 Persentase karkas Ayam Pedaging 

Persentase karkas merupakan perbandingan antara 

berat karkas dengan berat hidup ayam dikalikan dengan 100, 

persentase bagian tubuh ayam pedaging berkisar 65-75% dari 

berat hidupnya. Hasil berat badan akhir yang diperoleh selaras 

dengan berat karkas, sehingga persentase karkas ayam ayam 

pedaging yang dicapai relatif sama. Komponen karkas yang 

relatif sama dan sebanding dengan pertambahan berat badan 

akan menghasilkan persentase karkas yang tidak berbeda. 

Produksi karkas yang dinyatakan dengan persentase karkas 

dipengaruhi oleh berat badan akhir dan berat karkas (Widjaja 

dan Utomo, 2007).  

Menurut Zaenab, dkk (2005) karkas dapat dibedakan 

menjadi 2 yaitu karkas kosong dan karkas segar, karkas 

kosong merupakan karkas yang sudah di kurangi dengan 

darah, alat tubuh bagian dalam, kepala dan kaki. Karkas segar 

dapat dikatakan dengan karkas yaang berisi dengan rempela, 

hati dan jantung yang telah di bersihkan. Bagian dada 

memiliki persentase karkas sebesar 23,45%-25,5%, persentase 

karkas pada bagian paha sebesar 21,80%, persentase karkas 
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pada bagian punggung sekitar 20%, dan persentase karkas 

sayap sebesar 8,6%.  

Persentase nilai rata-rata karkas komersil (dada, paha, 

dan sayap) ayam pedaging dipelihara pada umur 35 hari 

sebagai berikut: persentase potongan dada ayam pedaging 

adalah 34,11% - 38,12%, persentase potongan paha adalah 

28,86% - 30,77% dan persentase sayap berkisar antara 10,52–

13,75%. Persentase punggung pada ayam jantan jauh lebih 

besar dibanding dengan betina. Persentase berat sayap pada 

jantan lebih rendah dibanding dengan persentase pada berat 

ayam betina yang dipelihara pada umur 7 minggu, serta 

persentase potongan paha dan betis ayam pedaging rata-rata 

22,45% dan 21,80% dari berat hidup (Megawati, 2011). 

Menurut Daud, Pilliang dan Kompiang (2007) 

menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi persentase 

karkas adalah jenis kelamin, umur dan bobot hidup, karkas 

meningkat seiringan dengan meningkatnya berat hidup, 

didukung oleh Akbar dan Sutrismi (2016) bahwa bobot hidup 

meningkat dikarenakan adanya peningkatan frekuensi 

pemberian pakan tidak hanya itu pemberian pakan dapat 

berpengaruh terhadap efisiensi pemberian pakan dan biaya 

produksi usaha peternakan.  

 

2.7 Lemak Abdominal Ayam Pedaging 

 Lemak abdominal merupakan lemak yang berada pada 

sekeliling gizard dan lapisan yang menempel pada antara otot 

abdominal serta usus Lemak abdominal merupakan indikasi 

pakan yang tidak efisien. Enzim ditambahkan di dalam pakan 

yang memiliki tingkat kecernaan pakan yang rendah. 

Kandungan serat kasar yang tinggi pada pakan ternyata  

mampu menurunkan kadar kolesterol dan perlemakan dalam 



22 
 

tubuh ternak ayam. Deposisi lemak dalam tubuh ayam 

pedaging terjadi melalui proses lipogenesis. Lipogenesis 

adalah proses deposisi lemak dan meliputi proses sintesis asam 

lemak dan kemudian masuk kedalam pembuluh darah menuju 

ke sel hati untuk proses metabolisme. Sintesis trigliserida yang 

terjadi di hati pada daerah sitoplasma dan mitokondria serta 

jaringan adiposa (Ulupi dan Sumantri, 2015). 

 Menurut Koni (2013) sejalan dengan kecenderungan 

peningkatan serat kasar maka ayam yang mengkonsumsi 

pakan yang memiliki serat kasar yang lebih tinggi mempunyai 

kandungan lemak abdominal yang lebih rendah dibanding 

dengan pakan yang memiliki lemak kasar yang rendah. Serat 

kasar yang berasal dari pakan yang dikonsumsi makan akan 

mengikat asam empedu sesampainya di saluran pencernaan, 

hal ini menyebabkan fungsi empedu terhambat yang 

menyebabkan berkurangnya penyerapan lemak. Asam empedu 

yang telah terikat akan di keluarkan dari tubuh dalam bentuk 

feses sehingga deposisi lemak abdominal akan berkurang. 

 Bertambahnya umur pada ternak maka akan 

meningkatkan energi pada ayam pedaging sehingga sangat 

mempengaruhi tingkat lemak abdomen pada ternak, ditambah 

lagi perbedaan strain pada ternak dapat juga meningkatakan 

lemak abdominal (Resnawati, 2004). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi dalam meningkatnya lemak abdominal pada 

ayam pedaging seperti temperatur, kandang atau ruang 

kandang, kadar energi pakan, umur dan jenis kelamin 

(Oktaviana, Zuprizal dan Suryanto, 2010). 

 Adanya korelasi yang positif antara lemak abdomen 

dan lemak karkas. Semakin meningkat lemak abdomen maka 

lemak karkas juga akan mengalami kenaikan. Lemak 

abdominal di hitung dari kelebihan energi pada ayam pedaging 
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yang dapat menurunkan berat karkas (Fathullah, Iriayanti dan 

Sulistyawati, 2013). Adanya penurunan lemak abdominal pada 

ternak ayam pedaging maka dapat meningkatkan produksi 

daging ayam pedaging (Daud, 2006). 

 Rendahnya persentase perlemakan yang didapatkan 

menunjukan bahwa kondisi perlemakan yang ditunjukan 

dalam keadaan yang baik, diketahui bahwa lemak abdominal 

merupakan hasil ikutan yang dapat mempengaruhi kualitas 

karkas.Semakin rendah kualitas lemak abdominal maka 

semakin baik kualitas karkas yang di dapatkan dari ternak 

ayam pedaging. Ayam pedaging yang di pelihara pada daerah 

tropis menghasilkan lemak abdomen 2,85% dari berat hidup 

pada umur 6 minggu. Energi yang berlebihan akan 

menghasilkan lemak, sedangkan penimbunan lemak akan 

membuat ayam terlihat gemuk, penimbunan lemak ini akan 

meningkat ketika fase akhir, setelah puncak pertambahan berat 

badan di usia 4 minggu, penimbunan lemak akan semakin 

meningkat ditambah kurangnya gerak yang dilakukan pada 

ternak (Yuniastuti, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


