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ABSTRACT 

The main objective of this research  was to determine 

effect of addition of papaya peel meal (PPM) in feed on broiler 
production performance. The material research was using 100 

broilers strain Lohman MB202 undifferentiated (unsexed), 

aged 21 days with an average body weight of 1029.55 ± 68.98 

g and uniformity coefficientof 6.70%. This research has four 
treatment including P0 (PPM 0%), P1 (PPM 3%), P2 (PPM 

6%), P3 (PPM 9%) and P4 (PPM 12%). The variables in this 

research consisted of feed consumption, body weight gain, 
feed conversion , IOFC (Income Over Feed Cost) and index 

production. The analysis was used Complete Random  Design 

(RAL) and continued with Duncan’s Multiple Range Test. The 
results of additions papaya peel meal as follows : feed 

consumption was not significantly different (P >0.05), body 

weight gain was significantly different (P<0.05), feed 

conversion was significantly different (P<0.01), IOFC was 
highly significant (P<0.01), and the value of Production Index 

was significantly different (P<0,01). It is concluded that the 

addition of papaya peel meal 3% increases feed intake, body 
weight gain, feed conversion, IOFC (Income Over Feed Cost), 

and IP (Index Production). 
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PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG KULIT  

BUAH PEPAYA (Carica papaya L.) DALAM PAKAN 

TERHADA PENAMPILAN PRODUKSI  

AYAM PEDAGING 

 

RINGKASAN 

Usaha peternakan ayam pedaging di Indonesia semakin 

meningkat seiring permintaan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan protein hewani. Namun perkembangan tersebut 
memiliki beberapa kendala terutama ketersediaan pakan dan 

biaya pakan yang semakin tinggi karena biaya terbesar adalah 

biaya pakan yaitu 60-70%. Pemenuhan kekurangan bahan 

pakan masyarakat masih tergantung dari bahan pakan import. 
Cara lain adalah pemanfaatan bahan pakan  dari bahan-bahan 

konvensional ataupun limbah sebagai pakan ternak sudah 

mulai dilakukan oleh perternak.  
Pepaya merupakan tanaman tropis dan subtropis yang 

banyak ditanam oleh masyarakat khususnya di Indonesia. 

Silalahi dan Sinaga (2010) menyatakan bahwa potensi limbah 
kulit buah pepaya sebesar 30% tiap buah pepaya. Berdasarkan 

hasil uji proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

(2014), BK 87,15%; Abu 13,28%; PK 21,35%; LK 3,19; SK 
14,12 dan EM 2632,74 kkal/kg. Kulit buah pepaya (TKP) 

unripe mengandung enzim papain yang efektif memecah 

ikatan protein yang nantinya asam amino mudah diserap oleh 
usus halus dan akhirnya meningkatkan pertambahan berat 

badan. 

Penelitian ini dimulai dengan analisis proksimat dan 

energi bruto semua bahan pakan di Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang pada tanggal 14 - 21 November 2014. Penelitian 

selanjutnya adalah penelitian lapang yang dilakukan di  
Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 
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Universitas Brawijaya yang beralamatkan di Dusun 

Karangmloko, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang pada tanggal 22 Maret - 22 April 2015. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
tingkat penggunaan tepung kulit pepaya unripe dalam pakan 

terhadap penampilan produksi ayam pedaging ditinjau dari 

konsumsi pakan, Pertambahan Bobot Badan, Konversi Pakan, 
Indeks Produksi dan IOFC. 

Penelitian ini menggunakan  ayam pedaging Strain 

Lohman MB 202 produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 
yang tidak dibedakan jenis kelaminnya (unsexed) sebanyak 

100 ekor umur 21 hari dengan rata-rata bobot badan 1029,55 ± 

68,98 g, koefisien keseragaman 6,70%. Pakan berupa pakan 

jadi (BR1) produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk untuk 
ayam periode starter dan ayam periode finisher diberikan 

pakan campuran dari beberapa bahan pakan seperti jagung, 

bekatul, bungkil kedelai, tepung ikan, MBM, minyak kelapa, 
premik dan tepung kulit pepaya unriped. Tepung kulit pepaya 

unriped yang digunakan diperoleh dari Kediri yang 

ditepungkan di UPT. Materia Medika Batu.  
Metode penelitian berupa metode percobaan lapang 

yang terdiri dari 5 perlakuan dan setiap perlakuan diulang 

sebanyak 5 kali. Adapun 5 perlakuan yaitu P0=  pakan kontrol 

tanpa perlakuan, P1 = pakan perlakuan dengan penggunaan 
TKP 3%, P2= pakan perlakuan dengan penggunaan TKP 6%, 

P3 = pakan perlakuan dengan penggunaan TKP 9% dan P4= 

pakan perlakuan dengan penggunaan TKP 12%. Variabel yang 
diukur adalah konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan, indeks produksi, dan IOFC. Pengambilan data 

dilakukan mulai dari ayam umur 21 hari dengan mencatat 

pakan pemberian, pakan sisa, dan bobot badan. Data hasil 
penelitian akan ditabulasi dengan program Microsoft Excel, 

selanjutnya dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 
perlakuan dan 5 ulangan, apabila terdapat perbedaan dalam 
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perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung kulit pepaya unriped dalam pakan dapat meningkatkan 
Konsumsi pakan, PBB, konversi, IOFC dan Indeks produksi. 

Penggunaan Tepung Kulit Pepaya memberikan pengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan dan hasil terbaik 
konsumsi pakan yaitu pada perlakuan P2 ( 2047,708 ±2,6), 

untuk pertambahan bobot badan memberikan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) dan hasil terbaik pertambahan bobot badan 
yaitu pada perlakuan P1 (910±10,62), untuk konversi pakan 

memiliki adalah berbeda sangat nyata (P<0.01) , nilai konversi 

terbaik pada perlakuan P0 (2,27±0,14), untuk hasil dari IOFC 

memiliki pengaruh tidak nyata dan  nilai IOFC terbaik pada P2 
(6065,10±652,01), dan hasil dari nilai indeks produksi 

memiliki pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) dan nilai IP 

terbaik pada perlakuan P2 (296,68±12,4). 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

tepung kulit pepaya unriped dalam pakan dapat meningkatkan 

penampilan produksi ayam pedaging,. Penggunaan tepung 
kulit pepaya unriped sebanyak 3% yaitu pada perlakuak P1 

memberikan hasil terbaik pada variabel Pertambahan bobot 

badan (PBB), koneversi pakan, dan IOFC. 
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