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BROILER PRODUCTION EFFECTED WITH 
 KATUK LEAF MEAL AND PAPAYA LEAF MEAL AS 

FEED ADDITIVES  
 

Marshal Tirta R, Muharlien dan Osfar Sjofjan 

ABSTRACT 

The objectives of this research was to test the utilization of 
katuk leaf meal and papaya leaf meal in feed on performance 
of broiler at 2 weeks. This research was conducted by using  
Completely Randomized Design (CRD) and differences 
between means were analyzed using Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT) with 4 treatments and 6 replications, each 
replication consist of 3 chickens. The treatments were P0 = 
basal feed, P1 = 1% katuk leaf meal, P2 = 2% papaya leaf 
meal, and P3 = 1% katuk leaf meal and 2% papaya leaf meal. 
The parameter measured is feed consumption, body weight 
gain, feed conversion ratio, income over feed cost (IOFC), and 
abdominal lipid of broiler. The result of research indicated that 
the highest of feed consumption was found in treatment P2 for 
4.531 g/broiler. The highest of body weight gain was found in 
treatment P3 for 1.661 g/broiler. The best of feed conversion 
was found in treatment P3 for 2,7. The highest of IOFC was 
found in treatment P2 for Rp. 2.374. The best of abdominal 
lipid was found in treatment P3 for 12,15 (g/ 100 body 
weight). The result of variants analysis indicated that 
utilization of feed additive is very significant different 
(P<0,01) on feed consumption and body weight gain. The 
conclusion is the katuk leaf meal and papaya leaf meal give 
the same effect upon the consumption and body weight gain of 
broiler. 
keywords: katuk leaf meal, papaya leaf meal, feed additives,  
broiler, broiler performance 



BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Bahan pakan ayam pedaging yang masih impor 
merupakan penyebab terpuruknya usaha perunggasan, karena 
biaya pakan ini mencapai 70% dari total biaya produksi  ayam 
pedaging. Perkembangan industri perunggasan yang makin 
membaik menuntut ketersediaan bahan baku pakan yang 
meningkat. Terdapat 3 faktor utama yang merupakan masalah 
dalam menyusun pakan yang akan mempengaruhi kualitas dan 
kuantitas pakan, yaitu adalah harga bahan makanan penyusun 
pakan unggas, ketersediaan bahan pakan dan kandungan zat-
zat makanannya. Harga bahan makanan merupakan 
pertimbangan utama bagi peternak untuk menyusun pakan. 
Semakin murah harga suatu bahan pakan maka akan semakin 
banyak digunakan. 

Pakan dalam usaha peternakan merupakan faktor yang 
membutuhkan biaya yang tinggi yaitu sekitar 60 - 70% dari 
seluruh biaya produksi. Biaya produksi dapat ditekan jika 
efektivitas dan efisiensi pakan yang diberikan meningkat. 
Efisiensi pakan yang tinggi dapat tercapai apabila saluran 
pencernaan dalam kondisi optimal untuk mencerna dan 
menyerap zat makanan. Salah satu langkah yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan penampilan produksi ternak 
unggas adalah dengan menambahkan feed additive dalam 
pakan. Feed additive adalah bahan yang ditambahkan dengan 
jumlah yang sedikit dan bertujuan untuk memacu 
pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan dengan 
mengurangi mikroorganisme pengganggu atau meningkatkan 
populasi mikroba yang menguntungkan yang ada di dalam 
saluran pencernaan ayam (Tarmudji, 2004). 



Daun Katuk (Sauropus androgynus) merupakan tanaman 
obat-obatan tradisional yang mempunyai zat gizi tinggi, 
sebagai antibakteri, dan mengandung beta karoten sebagai zat 
aktif warna karkas. Senyawa fitokimia yang terkandung di 
dalamnya adalah saponin, flavonoid, dan tanin (Santoso,  
2002).  Menurut Karyadi (l997), isoflavonoid yang 
menyerupai estrogen ternyata mampu memperlambat 
berkurangnya massa tulang (osteomalasia), sedangkan saponin 
terbukti berkhasiat sebagai antikanker, antimikroba, dan 
meningkatkan sistem imun dalam tubuh. 

Daun pepaya (Cacarica papaya) merupakan tanaman buah 
tradisional yang memiliki kandungan enzim papain yaitu 
enzim proteolitik yang memiliki daya katalis untuk mengurai 
dan memecah protein sehingga dapat memperlancar 
pencernaan sehingga konsumsi pakan meningkat. Selain itu 
daun pepaya juga mengandung protein, lemak, karbohidrat, 
kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B1, vitamin C, vitamin A, 
air, dan kalori merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh ayam 
pedaging.  

Hasil penelitian Indriyani (2009), mengatakan bahwa 
penambahan tepung daun katuk di bawah level 1,5% dalam 
pakan ayam petelur dapat meningkatkan performa ayam 
petelur namun level 3% dan 4,5% tidak memberikan 
pengaruh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriono 
(2008), juga membuktikan bahwa penambahan tepung daun 
pepaya level 2% dapat meningkatkan konsumsi pakan dan 
pertambahan bobot badan pada itik Khaki Champell daripada 
level 1% dan 3%.  

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diteliti pengaruh 
penambahan tepung daun katuk, tepung daun pepaya, dan 
kombinasi keduanya dalam pakan terhadap penampilan ayam 
pedaging umur 2 – 6 minggu. Penelitian ini dilakukan dengan 
pengolahan daun katuk dan daun pepaya dalam bentuk tepung. 



Tepung daun katuk dan tepung daun pepaya dalam perlakuan 
ayam diharapkan menjadi feed additive dalam pakan ayam 
pedaging yang sangat baik karena di dalam masing-masing 
daun tersebut memiliki manfaat yang beragam bagi 
peningkatan pertumbuhan ayam. Di dalam pemberian tepung 
daun katuk dan tepung daun pepaya sebagai feed additive 
diharapkan dapat mengoptimalkan konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, konversi pakan, IOFC dan lemak 
abdominal pada ayam pedaging. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Apakah penambahan tepung daun katuk dan tepung daun 
pepaya sebagai feed additive dalam pakan dapat 
mengoptimalkan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 
konversi pakan, IOFC, dan bobot lemak abdominal pada ayam 
pedaging. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh penggunaan tepung daun katuk dan 
tepung daun pepaya sebagai feed additive dalam pakan 
terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 
pakan, IOFC, dan bobot lemak abdominal pada ayam 
pedaging.  
 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai informasi dan kajian ilmiah tentang penambahan 
tepung daun katuk dan tepung daun pepaya sebagai feed 
additive dalam pakan untuk meningkatkan produksi ayam 
pedaging. 
 
 
 



1.5 Kerangka Pikir 
Potensi daun katuk (Sauropus androgynus) sebagai bahan 

pakan alami untuk ternak cukup ideal sebab kandungan 
proteinnya cukup tinggi, dan tersedia dalam jumlah yang 
banyak di daerah tertentu di Indonesia. Tanaman katuk dapat 
tumbuh baik bila ditanam bersamaan dengan tanaman 
pelindung ketela pohon atau jagung. Produksi daun katuk 
setiap panen (interval 50–60 hari) sebanyak 3000-6000 kg/ha 
(Sriana, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan daun 
katuk cukup banyak bila dibudidayakan dengan benar. Daun 
katuk merupakan jenis tanaman obat. Dilihat dari nilai gizinya, 
daun katuk punya nilai gizi yang cukup baik, seperti protein, 
lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B, dan C. Vitamin C 
merupakan senyawa antistres panas (Ipek, Canbolat, 
Karubulut 2007). 

Potensi daun pepaya (Cacarica papaya) memiliki batang 
muda dan daun pepaya dapat digunakan untuk mengempukkan 
daging. Tanaman pepaya banyak ditanam orang, baik di 
daerah tropis maupun sub tropis, di daerah-daerah basah dan 
kering atau di daerah-daerah dataran dan pegunungan (sampai 
1000 m dpl). Buah pepaya merupakan buah bermutu dan 
bergizi tinggi. Di dalam getah pepaya terkandung enzim-
enzim protease (pengurai protein) yaitu papain dan 
kimopapain. Kadar papain dan kimopapain dalam tangkai 
daun pepaya muda berturut-turut 10 % dan 45 % (Bota, 2006). 

Daun katuk dan daun papaya merupakan hijauan yang 
terdapat serat kasar, sedangkan serat kasar tidak begitu 
diperlukan bagi unggas dengan sistem pencernaan 
monogastrik. Daun katuk dan daun pepaya yang memiliki 
kandungan-kandungan yang menguntungkan bagi unggas 
diharapkan dapat meningkatkan produksi ayam pedaging. 
Batas maksimal penggunaan serat kasar bagi unggas adalah 
6% dari pakan ayam pedaging dan penelitian ini menggunakan 



daun katuk 1% dan daun pepaya 2% yang digunakan sebagai 
feed additive. Hijauan merupakan karbohidrat struktural yang 
terbentuk dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ketiga 
senyawa tersebut dapat terurai dan tersintesis sehingga dapat 
tercerna dengan baik dan bermanfaat bagi ayam. Daun katuk  
merupakan tanaman mengandung tannin yang bersifat 
volumnus (mengenyangkan) dapat dikombinasi dengan daun 
pepaya yang mengandung enzim papain yang bersifat 
meningkatkan palatabilitas pakan. Daun katuk dan daun 
pepaya diolah sebagai feed additive yang berbentuk tepung. 
Dosis pemberian adalah tepung daun katuk 1% (TDK 1%) dan 
tepung daun papaya 2% (TDP 2%) yang diberikan pada ayam 
umur starter 2 minggu. Tepung daun katuk dan daun pepaya 
diharapkan menjadi feed additive yang dapat sebagai 
antioksidan dan grow promoted. 

 
1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan feed 
additive tepung daun katuk dan tepung daun pepaya dalam 
pakan dapat meningkatkan produksi ayam pedaging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan ayam jantan atau betina muda 
yang diambil dagingnya pada umur 5 – 6 minggu dan 
memiliki produktivitas yang tinggi terutama dalam 
memproduksi daging ayam (Lesson, 2000). Karakteristik 
ayam pedaging bersifat tenang, bentuk tubuh besar, 
pertumbuhan cepat, bulu merapat ketubuh, warna bulu putih, 
dan produksi telur rendah (Suprijatna, 2005).  

Menurut Dahlan (2007), pada umumnya tiap strain atau 
galur dari ayam pedaging diberi nama tersendiri sesuai dengan 
perusahaan pembibitan (breeding  farm) yang membentuk atau 
memproduksi strain final stock yang bersangkutan. Berbagai 
strain unggul ayam pedaging banyak tersedia salah satunya 
strain Lohmann. Ciri-ciri dari strain Lohmann adalah warna 
bulu putih, kulit kuning, jengger merah terang serta berkaki 
pendek dan besar. Ayam pedaging strain Lohmann merupakan 
jenis ayam pedaging yang memiliki produktivitas tinggi serta 
memiliki kelebihan yakni mortalitas rendah. Tingkat kematian 
sampai akhir periode pemeliharaan 4 - 6 % (Anonymous, 
2006). 

Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi dua 
yaitu periode starter dengan umur 1-3 minggu dan periode 
finisher dengan umur lebih dari 3 minggu. Dalam 
pemeliharaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
yaitu sistem pemeliharaan yang tepat, menjaga suhu, 
kelembaban cahaya dan ventilasi, kandang, pemberian pakan 
yang berkualitas dan pencegahan penyakit secara maksimal. 
(Anonymous, 2007).  Produksi ayam pedaging rata-rata dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
 



Tabel 1. Produksi ayam pedaging (PT. Japfa Comfeed) 
Um
ur 
(har
i) 

Pertamb
ahan 
bobot 
badan 
(g/hari) 

Konsumsi 
pakan 
(g/ekor/ha
ri) 

Konsum
si pakan 
kumulat
if 
(g/ekor) 

Bobot 
badan 
hidup 
(g/ekor) 

Konv
ersi 
paka
n  

1 7,0 12 12 49 0,23 
7 21,0 24 116 140 1,06 
14 47,5 61 415 392 1,27 
21 63,0 104 1018 802 1,46 
28 64,5 125 1831 1249 1,63 
35 65,5 146 2785 1707 1,82 

Sumber : Anonymous (2008)c   
  
2.1.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan 
yang diberikan dengan jumlah sisa pakan atau angka yang 
menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat dikonsumsi 
seekor unggas sesuai dengan periode pemeliharaan (g/ekor) 
(Scott, Neishem, and Young 1992). Ayam broiler 
mengkonsumsi pakan dipergunakan untuk menjaga kondisi 
tubuh, kontraksi otot, pertumbuhan dan produksi. Pada kondisi 
lingkungan yang terlalu dingin atau kondisi lingkungan yang 
lebih rendah dari suhu tubuh, maka unggas akan 
mengkonsumsi pakan yang lebih banyak untuk menjaga panas 
tubuhnya. Jumlah kebutuhan pakan unggas dan jumlah 
konsumsi pakan sangat bervariasi tergantung kondisi unggas, 
strain, umur dan lingkungan (Anggorodi, 1990). 

Perhitungan konsumsi pakan dapat dilakukan setiap hari, 
setiap minggu atau setiap akhir pemeliharaan unggas. Wahju 
(1997), menyatakan bahwa konsumsi pakan unggas 
dipengaruhi beberapa hal antara lain besar dan bangsa unggas, 
tahap produksi, ruang tempat pakan, temperatur, keadaan air 
minum, penyakit dan kandungan zat makanan terutama 



kandungan energi. Menurut Srigandono (1986), ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan yaitu sistem 
pemeliharaan, pemberian pakan, keadaan lingkungan dan jenis 
kelamin. Tingkat energi akan mempengaruhi konsumsi pakan 
unggas, semakin tinggi kandungan energi pakan maka 
konsumsi pakan semakin menurun. 

Jumlah pakan yang dikonsumsi tergantung dari kandungan 
energi yang terkandung dalam pakan. Energi dalam pakan 
berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi pakan. Bila 
kandungan energi tinggi maka konsumsi pakan rendah dan 
begitu pula sebaliknya (Scott et al.1992). Pakan yang 
dikonsumsi ternak sebagian dicerna dan diserap tubuh, 
sebagian yang tidak tercerna diekskresikan dalam bentuk 
feses. Zat-zat makanan yang diserap tubuh dipergunakan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan 
(Ensminger, 1980). 
 
2.1.2 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan adalah selisih antara bobot 
badan akhir dengan bobot badan awal selama waktu tertentu. 
Pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh kualitas dan 
kuantitas pakan yang dikonsumsi, dengan demikian perbedaan 
nutrisi pada pakan serta banyaknya pakan yang dikonsumsi 
akan memberikan pengaruh terhadap pertambahan daerah 
pertambahan bobot badan yang dihasilkan (Anggorodi, 1990). 
 
2.1.3 Konversi Pakan 

Konversi pakan didefinisikan sebagai perbandingan antara 
jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot 
badan. Nilai konversi pakan dapat dinyatakan sebagai ukuran 
efisiensi pakan yakni menggambarkan tingkat kemampuan 
ternak untuk merubah pakan menjadi sejumlah produk dalam 



satuan waktu tertentu, baik untuk produksi daging maupun 
telur (Anggorodi, 1985).  

Konversi ransum mencerminkan kesanggupan ternak 
dalam memanfaatkan ransum (North dan Bell, 1990). Salah 
satu faktor yang berpengaruh terhadap konversi ransum adalah 
faktor genetik (Nesheim et al 1979). 

North dan Bell (1990), menyatakan bahwa konversi pakan 
dapat bervariasi tergantung pada umur ternak, jenis kelamin, 
bobot badan, serta temperatur lingkungan. Selanjutnya Jull 
(1979), menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi konversi 
pakan. Semakin rendah pertambahan bobot badan akan dapat 
meningkatkan konversi pakan. 

Davies (1979), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi konversi pakan adalah bentuk fisik pakan, 
bobot badan, kandungan zat makanan dalam pakan, suhu 
lingkungan dan jenis kelamin. 
 
2.1.4 Income Over Feed Cost (IOFC)  

IOFC ialah pendapatan kotor yang dihitung dengan cara 
mengurangi pendapatan dari penjualan ayam hidup dengan 
biaya yang dikeluarkan untuk pakan. Siregar (2002), 
menyatakan bahwa Income Over Feed Cost (IOFC) adalah 
selisih pendapatan usaha peternakan dengan biaya. Pendapatan 
merupakan perkalian antara hasil produksi peternakan berupa 
daging dengan harga jual. Jumlah pakan yang dihabiskan 
dikali dengan harga selama masa pembesaran hingga saat 
dijual. Nilai yang diperoleh dibandingkan antara pendapatan 
dengan biaya pakan tersebut. 
 
2.1.5 Lemak Abdominal 

Lemak abdominal ialah lemak di seluruh rongga perut 
yang meliputi jaringan lemak di sekeliling proventikulus dan 



gizzard, termasuk lemak yang menempel pada dinding 
abdominal (Holsheimer dan Veerkamp, 1991). 

Deposisi lemak pada daerah abdominal merupakan hal 
yang tidak menguntungkan karena menyebabkan masalah 
selama prosesing karkas sehingga dibuang sebagai komponen 
by product dan pada prosesing selanjutnya seperti pada 
penggorengan, lemak ini akan memperbesar cooking loss dan 
terdapatnya kolesterol yang mengganggu kesehatan (Mihardja, 
1981). 

Labussiere et al. (2008) dan Wood et al. (2004) 
menemukan pakan berprotein rendah pada ayam pedaging 
dapat meningkatkan deposisi lemak dan menurunkan hasil 
karkas. Ayam pedaging yang diberi pakan berprotein rendah 
menunjukkan retensi energi dalam bentuk lemak sehingga 
menghasilkan deposisi lemak abdominal meningkat. Menurut 
Lesson dan Summers (1980), kandungan lemak abdominal 
dikatakan berlebihan apabila mencapai 3 sampai 5%. 
 
2.2 Feed Additive  

Feed additive adalah pakan tambahan yang berasal dari zat 
non nutrisi yang berfungsi mengoptimalkan produktivitas 
ayam pedaging. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
penggunaan feed additive adalah spesifikasi tambahan zat 
makanan yang dibutuhkan ayam, zat tersebut digunakan 
bersama zat lain atau sendiri, bentuk yang diberikan, waktu 
pemberian dan penghentian serta biaya yang dikeluarkan 
(Wahju, 1997). 

Koentjoko (1978), menyatakan bahwa feed additive 
dibedakan menjadi 4 macam yaitu feed additive untuk 
meningkatkan palatabilitas (misalnya: zat pengikat pellet, zat 
pemberi warna harum),  feed additive untuk membantu proses 
pencernaan (misalnya: enzim, antibiotika, senyawa arsen dan 
nitrofuran), feed additive untuk memenuhi keinginan 



konsumen (misalnya karotenoid untuk pigmentasi broiler dan 
kuning telur) serta feed additive untuk meningkatkan 
metabolisme (misalnya: zat-zat thyroaktif-, senyawa estrogen 
dan hormon). 
2.3 Daun Katuk 

Klasifikasi tanaman katuk adalah sebagai berikut: 
Kingdom   : Plantae 
Division    : Magnoliophyta 
Class         : Magnoliopsida 
Ordo : Euphorbiales 
Family      : Euphorbiaceae 
Genus       : Sauropus 
Species     : Sauropus androgynus (L.)  Merr. 
Sumber : Anonymous (2008)a 

 
Daun katuk adalah daun dari tanaman Sauropus 

androgynus (L.) Merr. Nama daerahnya antara lain Memata 
(Melayu), Simani (Minangkabau), Katuk (Sunda), Kebing dan 
Katukan (Jawa), Kerakur (Madura). Daun katuk terdapat di 
berbagai daerah di India, Malaysia dan Indonesia. Di 
Indonesia tumbuh di dataran dengan ketinggian 0 - 2100 m di 
atas permukaan  laut. Tanaman ini berbentuk perdu, tingginya 
mencapai 2 - 3 m dengan cabang-cabang agak lunak dan 
terbagi. Daun katuk tersusun selang-seling pada satu tangkai, 
berbentuk lonjong sampai bundar dengan panjang 2,5 cm dan 
lebar 1,25 - 3 cm. Bunga tunggal atau berkelompok tiga 
dengan buah bertangkai panjangnya sekitar 1,25 cm. Tanaman 
katuk dapat diperbanyak dengan stek dari batang yang sudah 
berkayu. Pada umumnya daun katuk digunakan sebagai 
sayuran (Azis dan Muktiningsih, 2006). 

Daun katuk kaya akan vitamin C yaitu sebanyak 164 
mg/100 gr daun katuk (Santoso, 2008). Vitamin C berguna 
bagi kesehatan ayam pedaging dan petelur yang dipelihara 



pada daerah tropis yang mempunyai suhu dan kelembaban 
tinggi. Suplementasi vitamin C juga berguna bagi ayam 
pedaging dan petelur yang mempunyai pertumbuhan dan 
produktivitas tinggi. Ipek et al. (2007) menemukan bahwa 
pemberian vitamin E dan C mampu meningkatkan produksi 
telur, efisiensi penggunaan pakan dan pertambahan bobot 
badan. 

Menurut Santoso, Suharyanto dan Kususiyah (2008) 
kandungan 6 senyawa yang terdapat dalam tepung daun katuk 
(Sauropus androgynus (L.) Merr.) seperti methyl 
pyroglutamate jika dikonsumsi oleh unggas kemungkinan 
dapat meningkatkan sintesis asam amino dan meningkatkan 
sintesis protein. Glutamate merupakan senyawa antara dalam 
sintesis protein. Sintesis asam amino dan protein memerlukan 
energi tinggi, sehingga deposisi lemak menurun sejalan 
dengan meningkatnya sintesis asam amino. Monomethyl 
succinate dan methylcyclopentanol acetate diduga dapat 
dikonversikan menjadi succinate dan acetate. Pemberian 
acetate dan succinate dapat berperan dalam siklus kreb 
sehingga dihasilkan ATP yang lebih besar. Hal ini 
mengakibatkan efisiensi metabolisme energi menjadi lebih 
baik. Efisiensi metabolisme yang lebih tinggi diduga akan 
meningkatkan efisiensi pakan.  

Disamping kelebihan di atas, daun katuk juga memiliki 
kekurangan menurut Santoso dkk (2001), daun katuk kaya 
akan saponin dan tannin, suatu senyawa yang berperan 
menurunkan bobot badan dan lemak tubuh. Tannin pada 
ternak ayam secara umum dapat mengganggu proses 
pencernaan seperti menurunkan nafsu makan, sementara 
saponin meningkatkan permeabilitas sel mukosa usus halus, 
yang menyebabkan penghambatan transpor aktif zat makanan 
dan juga menghambat kesempatan pengambilan zat makanan 
oleh saluran pencernaan, namun proses perebusan dan 



pemanasan dapat mengurangi efek negatif dari daun katuk 
(Sriana, 2006). Komposisi kimia daun katuk dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

 
Tabel 2. Komposisi kimia daun katuk  
Kandungan zat makanan  Satuan Kadar 
Energi metabolis   (Kkal/kg) 3.041,12 
Bahan kering  (%) 91,44 
Protein kasar   (%) 28,85 
Lemak kasar   (%) 10,15 
Serat kasar  (%) 8,29 
Abu  (%) 11,55 
Kalsium  (%) 2,17 
Fosfor   (%) 0,66 
Besi   (%) 2,7 
Vitamin A  (mg) 10.370 
Vitamin C   (mg) 239 
Vitamin B1  (mg) 0,1 

Sumber : Indriyani (2009) 

 

2.4 Daun Pepaya 
Klasifikasi tanaman pepaya adalah sebagai berikut: 
Kingdom   : Plantae 
Division    : Tracheophyta 
Class         : Dicotyledonae 
Ordo : Caricales 
Family      : Caricaceae 
Genus       : Carica 
Species     : Cacarica papaya 
Sumber: Anonimous (2007) 
 

Potensi daun pepaya (Cacarica pepaya) tentunya sudah 
tak asing lagi bagi kita. Batang muda dan daun pepaya dapat 



juga digunakan untuk mengempukkan daging. Di dalam 
proses pengempukan adalah enzim yang terkandung di dalam 
getah buah pepaya muda. Pepaya merupakan tanaman buah 
berupa herba dara family Caricaceae. Menurut Wijayakusuma 
(2004), tanaman pepaya banyak ditanam orang, baik di daerah 
tropis maupun sub tropis, di daerah-daerah basah dan kering 
atau di daerah-daerah dataran dan pegunungan (sampai 1000 
m dpl). 

Anggorodi (1990), menyatakan bahwa kadar papain dan 
kimopapain dalam buah batang pepaya muda berturut-turut 
10% dan 45%, disamping menguraikan protein, papain 
mempunyai kemampuan untuk membentuk protein baru atau 
senyawa yang menyerupai protein yang disebut plastein. 
Bahan pembentuk plastein berasal dari hasil penguraian 
protein daging. Pembentukan plastein dapat lebih 
mengempukkan daging. Kimopapain merupakan enzim yang 
paling banyak terdapat dalam getah pepaya. Daya kerjanya 
mirip dengan papain, tetapi mempunyai daya tahan panas yang 
lebih besar. Kimopapain lebih tahan terhadap keasaman tinggi, 
bahkan stabil dan masih aktif pada pH 2.0 (makanan sangat 
asam). Fungsi pemecah protein justru dimanfaatkan untuk 
pembuatan produk tinggi protein hewani. Di Perancis dan 
Jerman, ikan-ikan afkir pada industri pengalengan 
dikumpulkan menjadi satu dan disiram 1% papain. Hasilnya, 
protein ikan untuk pengganti susu skim, sumber protein dan 
substitusi ekstrak minyak hati ikan tuna yang harganya 
menjulang tinggi. Daun pepaya sebagai obat penyembuh 
penyakit malaria, kejang perut dan sakit panas. Bahkan daun 
mudanya enak dilalap dan untuk menambah nafsu makan, 
serta dapat menyembuhkan penyakit beri-beri dan untuk 
menyusun ransum ayam. Buah pepaya selain cita rasanya yang 
enak juga kaya vitamin A dan C, serta berfungsi 



memperlancar pencernaan. Buah pepaya mengandung 4 – 10% 
gula dan sangat berair (± 90%). 

Suhartono (1992), mengemukakan bahwa getah pepaya 
terkandung enzim-enzim protease (pengurai protein) yaitu 
papain dan kimopapain. 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. Komposisi daun pepaya dapat dilihat 
pada Tabel 3. 
 
Tabel.3 Komposisi tepung daun pepaya 

Unsur Komposisi Tepung daun papaya 
Energi (kkal/kg) 1720 
Protein kasar (%) 21,3 
Lemak Kasar (%) 4,8 

Serat Kasar (%) 19,5 

Kalsium (%) 0,9 

Fosfor (%) 0,4 
Sumber : Sakaria dan Baharuddin (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan pada April - Mei 
2011. Penelitian dilakukan di Desa Karang Ploso Malang. 
Pengolahan feed additive yang berupa tepung daun katuk dan 
tepung daun pepaya dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 
Malang.  

 
3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan ayam pedaging betina berumur 
14 hari produksi PT Adirama Multibreeder sebanyak 72 ekor 
Strain Lohmann dan dipelihara selama 28 hari. Rata - rata 
bobot badan awal ayam umur 14 hari pada penelitian ini 
adalah 358,4 ± 31,04 g/ekor dengan koefisien keragaman 
8,65%. Data bobot awal ayam 14 hari yang digunakan dalam 
penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 
3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 
kandang sistem litter sebanyak 24 petak dengan ukuran tiap 
petak panjang x lebar x tinggi adalah (70 x 65 x 60) cm. 
Peralatan kandang yang digunakan adalah tempat pakan, 
tempat minum, lampu listrik dan alas dari sekam. Tiap petak 
kandang diisi 3 ekor. Pengukuran suhu dan kelembaban di 
dalam kandang menggunakan hygrometer.  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
1. Peralatan kebersihan : sapu, lap, ember, bak kaki, 

desinfektan, formalin. 



2. Peralatan prosesing ayam : plastik, pisau, gunting, 
tempat pakan dan minum, hygrometer, baskom, timbangan 
O’haus kapasitas 1.000 g dengan ketelitian 0,05 g. 

3. Peralatan analisa perhitungan.  
4. Lampu 25 watt sebagai sumber pemanasan (brooder) 

dan penerangan. 
 

3.2.3 Pakan 
Pakan basal yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

Comfeed BR-I starter. Pakan basal dicampur dengan feed 
additive yaitu tepung daun katuk dan tepung daun pepaya 
untuk mendapatkan pakan perlakuan. Proses pembuatan 
tepung daun katuk dan tepung daun pepaya dapat dilihat pada 
Lampiran 2. Pemberian pakan dan air minum diberikan secara 
ad libitum. Proses pencampuran feed additive dengan pakan 
basal dapat dilihat pada Lampiran 3. Kandungan zat makanan 
pada masing-masing bahan dapat dilihat pada Tabel 4 dan 
kandungan zat makanan setiap perlakuan dapat dilihat pada 
Tabel 5. 
 
Tabel 4. Kandungan zat makanan dalam bahan pakan feed 
additive dan pakan basal 

Zat Makanan 
Feed additive dan Pakan basal 

TDK(1)          TDP(

2) 
ComFeed BR– 
I(3) 

EnergiMetabolis 
(kkal/kg) 

3041,12 1720 3100 

Protein Kasar (PK, 
%) 

28,85 21,3 21 

Lemak Kasar (LK,%) 10,15 14,8 3-7 
Serat Kasar (SK,%) 8,29 19,8 5 
Kalsium (Ca,%) 2,17 0,9 0,9-1,1 



Phospor (P,%) 0,66 0,4 0,6-0,9 
Keterangan :*) Berdasarkan perhitungan 70% dari GE (gross 
Energy) 

1. Indriyani (2009) 
2. Sakaria dan Baharuddin (2004) 
3. Label Konsentrat Broiler produksi Japfa Comfeed 

Indonesia 
Tabel 5. Kandungan zat makanan dalam bahan pakan 
perlakuan 
Zat Makanan Perlakuan Pakan 

P0          P1 P2          P3 
Energi Metabolis 
(kkal/kg) 

3100 3091,41 3072,4 
3071,8 

Protein Kasar (PK, 
%) 

21 21,07 21 
21,07 

Lemak Kasar (LK,%) 3-7 7,03 7,14 7,17 
Serat Kasar (SK,%) 5 5,03 5,28 5,31 
Kalsium (Ca,%) 0,9-1,1 1,01 0,98 0,99 
Phospor (P,%) 0,6-0,9 0,6 0,6 0,6 

Diperoleh dengan perhitungan software Puff 
 
3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 
perlakuan 6 ulangan, setiap ulangan menggunakan 3 ekor 
ayam pedaging. 

Perlakuan selengkapnya adalah sebagai berikut : 
P0 : Pakan basal  
P1 : Pakan basal + Tepung daun katuk 1%  
P2 : Pakan basal + Tepung daun pepaya 2% 
P3 : Pakan basal + Tepung daun katuk 1% + Tepung daun   

pepaya 2% 
 



3.4 Variabel Penelitian 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini  adalah 

1. Konsumsi pakan diperoleh dari dari selisih antara 
pemberian pakan dengan sisa pakan yang telah 
dikeringkan dan ditimbang serta dihitung setiap hari 
selama penelitian (Anggorodi, 1990). 

2. Pertambahan bobot badan diperoleh dari selisih antara 
bobot badan akhir dengan bobot badan awal (Anggorodi, 
1990). 

3. Konversi pakan diperoleh dari perbandingan antara 
konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan 
(Anggorodi, 1990). 

4. Income Over Feed Cost (IOFC) diperoleh dari 
pendapatan penjualan ayam hidup yang dikurangi dengan 
biaya yang dikeluarkan (Siregar, 2002).  
 

 
5. Lemak abdominal diperoleh setelah masa panen ayam, 

dengan pembedahan pada rongga perut ayam dan diambil 
lemaknya kemudian lemak tersebut ditimbang 
(Holsheimer dan Veerkamp, 1991). 

 
3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditabulasi dengan 
program komputer Microsoft Excel. Data dianalisis dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 
ulangan, apabila hasil menunjukkan perbedaan perlakuan 
dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 
1992). Rancangan Acak Lengkap adalah sebagai berikut: 

 
Y ij = µ + πi + εij 

Dimana :  
Y ij   = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 
µ  = Nilai tengah umum 

� IOFC = (BB x harga ayam/kg hidup) – (∑ konsumsi 

pakan x biaya pakan/kg) 



πi = Pengaruh perlakuan ke-i 
εij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 
i = 1, 2,...,6j   = 1, 2,....,4 
 
3.6 Batasan Istilah 
• Tepung daun katuk : Daun katuk segar yang dikeringkan 

dengan sinar matahari dan dihaluskan hingga berupa tepung. 
• Tepung daun pepaya : Daun pepaya segar yang dikeringkan 

dengan oven 600 dan dihaluskan hingga berupa tepung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil penelitian yang meliputi rata-rata konsumsi pakan 

(g/ekor), pertambahan bobot badan (g/ekor), IOFC (Rp), dan 
lemak abdominal (g/ 100g BB ) dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6.  Rata- rata Konsumsi pakan, PBB, Konversi pakan, 
IOFC, dan lemak abdominal  

Perla 
kuan 

Variabel 

Konsumsi  
Pakan  
(g/ekor) 

PBB  
(g/ekor) 

Konversi 
pakan 

IOFC  
(Rupiah) 

Lemak  
Abdominal 
(g/100g  
BB) 

P0 
4.201  ± 
75a 

1.497  ± 
24,5a 

2,81 ± 
0,05 

1.956  ± 
274 

0,93  ± 
0,53 

P1 
4.068  ± 
81a 

1.477  ± 
37,8a 

2,75 ± 
0,10 

1.827  ± 
787 

0,75  ± 
0,41 

P2 
4.531  ± 
85b 

1.654  ± 
41,8b 

2,74 ± 
0,08 

2.374  ± 
1.079 

0,70  ±0, 
35 

P3 
4.480  ± 
177b 

1.661  ± 
55,9b 

2,7 ± 
0,12 

2.124  ± 
1.028 

0,60  ± 
0,30 

Keterangan : notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan   pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01)  
 
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Pakan 

Rata-rata konsumsi pakan tertera pada Tabel.6 hasil 
analisis statistik (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 
penambahan tepung daun katuk 1% dan tepung daun pepaya 
2% memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap konsumsi pakan. Berdasarkan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s menunjukkan bahwa perlakuan P1 tidak 



berbeda dengan P0, tetapi berbeda dengan P2 dan P3 serta 
perlakuan P2 tidak berbeda dengan P3. Pengaruh penambahan 
perlakuan terhadap konsumsi pakan (g/ekor) dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

Pada Tabel 6 dan Gambar 1 menunjukkan konsumsi pakan 
terendah pada P1, diikuti dengan P0, P3, dan P2. Perlakuan P1 
menunjukkan hasil terendah dikarenakan pakan ditambahkan 
tepung daun katuk 1%. Daun katuk terdapat kandungan 
saponin dan tannin yang mengakibatkan timbulnya bau tidak 
sedap sehingga palatabilitas pakan ayam menurun. Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan Santoso dan Sartini 
(2001), bahwa penambahan tepung daun katuk mencapai 3% 
pada pakan ayam mengakibatkan penurunan pakan ayam. 
 

 
Gambar 1. Histogram pengaruh perlakuan terhadap konsumsi 

pakan 
 

Perlakuan P2 dan P3 menunjukkan hasil yang lebih tinggi 
karena pakan terdapat penambahan tepung daun pepaya 2%. 
Daun pepaya terdapat enzim papain, enzim papain dapat 
meningkatkan konsumsi pakan karena dapat meningkatkan 
kecernaan protein pakan sehingga dapat mengubah pakan 
menjadi bentuk yang mudah diabsorsi relatif lebih besar dan 
menjadi bentuk yang mudah dicerna serta cepat diserap oleh 
saluran pencernaan sehingga proses pengosongan lambung 



lebih cepat dan konsumsi pakan meningkat. Menurut 
Suhartono (1992), adanya peningkatan konsumsi pakan 
disebabkan oleh kandungan enzim papain pada daun pepaya. 
Papain adalah suatau enzim pemecah protein yang terdapat 
dalam getah pepaya. Papain adalah suatu substansi dalam buah 
pepaya yang memiliki sifat enzimatis berupa daya katalis 
untuk mengurai dan memecah protein, dan enzim yang 
memecah protein disebut protease, proteinase atau proteolitik. 
Penelitian Bota (2006), bahwa penambahan tepung daun 
pepaya 4% pada pakan ayam komersil hasilnya sama dengan 
kontrol yaitu tidak mempunyai pengaruh sedangkan 
penambahan hingga 6% mengakibatkan konsumsi pakan ayam 
menurun. 

Pada P3 merupakan perlakuan yang selain mendapat 
tambahan tepung daun pepaya 2% juga terdapat penambahan 
tepung daun katuk 1%. Tepung daun katuk dapat 
meningkatkan konsumsi pakan karena adanya zat fitokimia 
yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang 
merugikan dalam saluran pencernaan ayam, sehingga 
pemanfaatan  zat makanan oleh ayam dapat meningkat secara 
optimal. Pada tepung daun pepaya, adanya enzim papain 
cenderung meningkatkan konsumsi pakan daripadakan tepung 
daun katuk yang mengandung zat saponin dan tannin yang 
cenderung menurunkan konsumsi pakan.  
 
4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot 

Badan 
Rata-rata pertambahan bobot badan dari perlakuan tertera 

pada Tabel. 6 hasil analisis statistik (Lampiran 6) 
menunjukkan bahwa penambahan tepung daun katuk 1% dan 
tepung daun pepaya 2% memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap pertambahan bobot badan 
ayam. Berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan’s 



menunjukkan bahwa perlakuan P1 dengan P0, perlakuan P1 
dan P0  berbeda dengan P2 dan P3, serta perlakuan P2 tidak 
berbeda nyata dengan P3. Pengaruh penambahan bobot badan 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

Pada Tabel 6 dan Gambar 2 menunjukkan pertambahan 
bobot badan terendah pada P1 diikuti P0, P3 dan P2. 
Pertambahan bobot badan sejalan dengan konsumsi pakan, 
jadi semakin tinggi konsumsi pakan maka pertambahan bobot 
badan akan tinggi dan begitu juga sebaliknya. Pertambahan 
bobot badan dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan 
yang dikonsumsi, dengan demikian perbedaan nutrisi pada 
pakan serta banyaknya pakan yang dikonsumsi akan 
memberikan pengaruh terhadap pertambahan bobot badan 
yang dihasilkan. Pakan yang mengandung zat-zat pakan yang 
seimbang dan cukup sesuai dengan kebutuhan sangat 
diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. 

 

 
Gambar 2. Histogram pengaruh perlakuan terhadap PBB 

 
Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bota (2006), bahwa tepung daun pepaya pada pakan komersial 
ayam pedaging sebanyak 6% mempunyai pengaruh terhadap 
penurunan pertambahan bobot badan dan 4% hasilnya sama 
dengan kontrol. Hal ini terjadi  karena semakin banyak tepung 



daun pepaya yang ditambahkan akan mengakibatkan 
penurunan pertambahan bobot badan.  
 
4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

Rata-rata konversi pakan tertera pada Tabel 3 Hasil 
analisis statistik (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 
penambahan tepung daun katuk 1% dan tepung daun pepaya 
2%  memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap konversi pakan. Hal ini sesuai penelitian 
yang dilakuakan oleh Bota (2006), bahwa penambahan tepung 
daun pepaya 2% dan 4% tidak memberikan pengaruh atau 
hasilnya sama dengan kontrol, namun konversi pakan P1, P2, 
dan P3 lebih rendah daripada P0. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan Santoso (2008), yang menyatakan 
bahwa pakan ayam pedaging yang ditambahkan dengan 3% 
tepung daun katuk menghasilkan konversi pakan yang lebih 
baik daripada ayam yang diberi pakan kontrol. 

Konversi pakan adalah perbandingan antara konsumsi 
pakan dengan pertambahan bobot badan. Pada perlakuan P0, 
P1, P2, dan P3 pertambahan bobot badan diikuti konsumsi 
pakan yang juga meningkat, hal ini yang menyebabkan 
perlakuan tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata. 
Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan 
yang dikonsumsi dengan produk yang dihasilkan. Ayam 
pedaging yang digunakan mempunyai laju pertumbuhan yang 
cepat sehingga membutuhkan pakan sesuai kebutuhan. Jull 
(1979), menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi konversi 
pakan, dimana semakin rendah pertambahan bobot badan 
mengakibatkan peningkatan konversi pakan. 
 
4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Income Over Feed Cost 

(IOFC) 



Rata-rata IOFC pakan tertera pada Tabel. 6 Hasil analisis 
statistik (Lampiran 8) menunjukkan bahwa penambahan 
tepung daun katuk 1% dan tepung daun pepaya 2% tidak 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05) terhadap 
konversi pakan. Pada P3 dan P2 IOFC lebih tinggi daripada 
P0, karena pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan 
lebih tinggi daripada P0. Hal ini terjadi karena penambahan 
tepung daun pepaya 2% yang memberikan pengaruh positif 
terhadap pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan. 

Nilai IOFC yang rendah disebabkan oleh tidak efisiennya 
pakan yang diberikan pada ternak dan bobot badan yang 
dicapai rendah. Tidak efisiennya pakan, dikarenakan zat 
makanan tidak tercerna secara optimal diusus halus sehingga 
konversi pakannya tinggi. Nilai konversi pakan yang tinggi 
menyebabkan semakin tinggi pula nilai IOFCnya. Pada P3 
memiliki hasil yang lebih tinggi karena pakan yang tercerna 
diusus lebih baik daripada P0 sehingga konversi pakan rendah. 
Anggorodi (1990), mengatakan bahwa semakin baik nilai 
konversi pakannya maka semakin baik pula IOFCnya. 
 
4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Lemak Abdominal 

Rata-rata lemak abdominal tertera pada Tabel. 3 hasil 
analisis statistik (Lampiran 9) menunjukkan bahwa 
penambahan tepung daun katuk 1% dan tepung daun pepaya 
2% tidak memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 
(P>0,05) terhadap lemak abdominal. Bobot lemak abdominal 
pada P1, P2, dan P3 lebih rendah daripada P0. Pada perlakuan 
yang memiliki bobot lemak abdominal lebih rendah 
dikarenakan adanya penambahan tepung daun katuk 1% dan 
tepung daun pepaya 2%. 

Pada perlakuan P1 dan P3 memiliki nilai kadar lemak 
abdominal yang lebih rendah daripada P0. Hal ini terjadi 
karena penambahan tepung daun katuk 1%. Hal ini didukung 



hasil penelitian Santoso (2008), yang mengemukakan bahwa 
pemberian tepung daun katuk sebesar 3% dalam ransum ayam 
pedaging mampu meningkatkan efisiensi ransum sebesar 10% 
dan menurunkan akumulasi lemak perut sebesar 30% serta 
menurunkan kadar lemak karkas. Hal yang menyebabkan 
persentase lemak abdominal cenderung menurun meskipun 
pengaruh yang diberikan tidak nyata. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa P2 (tepung 
daun pepaya  2%) dan P3 (tepung daun Katuk 1% dan tepung 
daun pepaya 2%) di dalam pakan sebagai feed additive 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap konsumsi 
pakan dan pertambahan bobot badan tanpa berpengaruh 
terhadap konversi pakan, Income Over Feed Cost (IOFC), dan 
lemak abdominal. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian adalah disarankan untuk 
penambahan tepung daun katuk 1% dan tepung daun pepaya 
2% sebagai feed additive dalam pakan untuk  meningkatkan 
produksi ayam pedaging. 
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