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      BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan ayam pedaging sudah banyak 

berkembang di Indonesia.  Perkembangan usaha ternak ayam 

pedaging ditunjang oleh peningkatan jumlah penduduk 

Indonesia serta pendapatan perkapita yang semakin meningkat 

pula.  Peningkatan sumber daya manusia tidak mungkin 

tercapai tanpa gizi yang cukup, untuk mencerdaskan dan 

meningkatkan prestasi sumber daya manusia di Indonesia. 

Pemenuhan gizi yang baik terutama dari protein hewani 

seperti daging, susu dan telur. Daging ayam merupakan salah 

satu sumber bahan pangan hewani yang mengandung gizi 

cukup tinggi berupa protein dan energi. Permintaan terhadap 

pangan hewani ini cenderung terus menerus meningkat. 

Berdasarkan data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(2012) sampai tahun 2011 konsumsi daging ayam pedaging 

sudah mencapai sebesar 3,650 kg/kapita/tahun. 

Permasalahan dalam memelihara ayam pedaging 

umumnya menyangkut pengadaan pakan, yaitu mengenai 

ketersediaan pakan dengan kualitas yang baik dan harga bahan 

pakan yang meningkat sehingga menyebabkan harga pakan 

menjadi lebih mahal. Hal ini bisa terjadi karena ada sebagian 

bahan pakan unggas (ayam pedaging) masih tergantung dari 

pasokan luar negeri. Tepung ikan dan jagung merupakan 

contoh bahan yang masih diimpor dan merupakan bahan 

pakan yang sangat penting dalam menyusun pakan. Biaya 

terbesar dalam usaha peternakan ayam pedaging adalah biaya 

pakan yakni 60-70% oleh karena itu perlu ada inovasi untuk 

mengatasi permasalahn tersebut. Pemanfaatan pakan dari 
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bahan-bahan non konvensional ataupun limbah sebagai pakan 

ternak. Salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah limbah 

dari kulit buah pepaya. 

Buah pepaya di Indonesia mudah ditemui, buah yang 

istilah ilmiahnya Carica papaya L. ini mudah tumbuh di 

daerah yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Produksi 

pepaya di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 958.251 ton 

(Direktorat Jenderal Hortikultura, 2013). Silalahi dan Sinaga 

(2010) menyatakan bahwa potensi limbah kulit buah papaya 

sebesar 30% tiap buah papaya. Sinaga, Silalahi dan Rikas 

(2011) menyatakan bahwa tepung kulit buah pepaya 

mengandung PK 25,85%; SK 18,52%; LK 8,87%; Abu 8,52%; 

Ca 2,39%; P 0,88% dan energi metabolis 2.418,96 kkal/kg  

Pemanfaatan kulit buah pepaya untuk dijadikan tepung 

akan digunakan sebagai pakan alternatif yang ditambahkan 

didalam pakan. Kulit buah pepaya memiliki kandungan 

protein yang cukup tinggi dan sesuai dengan kebutuhan dari 

ayam pedaging itu sendiri. Kandungan serat kasarnya pada 

kulit papaya cukup tinggi maka penggunaan dari tepung kulit 

buah pepaya ini juga dibatasi. Kulit buah pepaya juga 

mengandung enzim papain yang membantu memecah ikatan 

protein dalam saluran pencernaan ayam pedaging Diharapkan 

mampu meningkatkan penampilan produksi yang meliputi 

konsumsi pakan, konversi pakan, pertambahan bobot badan, 

indeks Produksi dan IOFC (Income Over Feed Cost). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penggunaan tepung kulit buah pepaya 

(Carica papaya L.) dalam pakan terhadap penampilan 

produksi ayam pedaging periode finisher yang meliputi 
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konsumsi pakan, pertambahan bobot badan,konversi pakan 

serta nilai IOFC (Income Over Feed Cost) dan indeks produksi 

(IP) yang dihitung secara kumulatif periode starter dan 

finisher. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung kulit buah pepaya (Carica papaya L.) 

dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam pedaging 

periode finisher yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan,serta nilai IOFC(Income Over 

Feed Cost) ) dan indeks produksi (IP) yang dihitung secara 

kumulatif periode starter dan finisher. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi baik bagi mahasiswa maupun peternak, sebagai 

bahan pertimbangan mengenai penggunaan tepung kulit buah 

pepaya (Carica papaya L.) dalam pakan terhadap penampilan 

produksi ayam pedaging periode finisher yang meliputi 

konsumsi pakan, konversi pakan, pertambahan bobot badan, 

nilai IOFC (Income Over Feed Cost) dan indeks produksi (IP). 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pemeliharaan ayam pedaging merupakan salah satu 

usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil 

performan atau penampilan produksi yang optimal. 

Penampilan ini meliputi konsumsi pakan, konversi pakan, 

pertambahan bobot badan, IOFC (Income Over Feed Cost) dan 

indeks produksi (IP). Kendala yang sering dihadapi peternak 

adalah masalah pengadaan pakan, yaitu mengenai ketersediaan 
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pakan dengan kualitas yang baik dan harga bahan pakan yang 

meningkat sehingga menyebabkan harga pakan menjadi lebih 

mahal. Biaya terbesar dalam usaha peternakan ayam pedaging 

adalah biaya pakan yakni 60-70% oleh karena itu perlu ada 

inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemanfaatan 

pakan dari bahan-bahan konvensional ataupun limbah sebagai 

pakan ternak. Salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah 

limbah dari kulit buah pepaya. 

Faktor utama yang mempengaruhi pertambahan bobot 

badan adalah kandungan zat makanan dalam pakan terutama 

kandungan energi dan protein. Scott et al (1982) menyatakan 

keseimbangan zat-zat makanan terutama protein dan energi 

sangat penting karena nyata memepengaruhi kecepatan 

pertambahan bobot badan. Anggorodi (1994), menyatakan 

bahwa bobot badan ayam akan ditentukan oleh jumlah 

konsumsi pakan dengan kandungan energi dan protein yang 

seimbang. Sinaga, Silalahi dan Rikas (2011) menyatakan 

bahwa tepung kulit buah pepaya mengandung kadar protein 

yang tinggi yaitu 25,85%, serat kasar sebesar 12,51%, lemak 

kasar sebesar 8,87%, abu sebesar 8,52%, Ca sebesar 2,39% P 

sebesar 0,88% dan energi sebesar 2.418,96 kkal/kg. Penelitian 

terbaru Chukwuka et al. (2013) menyatakan bahwa kandungan 

zat makanan kulit buah pepaya mentah (unripe) adalah energi 

sebesar 2124,5 kkal/kg, abu sebesar 5,25%, protein kasar 

sebesar 10,56%, serat kasar sebesar 14,52 dan lemak kasar 

sebesar 0,23%.  

Azarkan, Moussaoui,danWuytswinkel (2003) 

menyatakan bahwa papain umumnya ditemukan di getah 

pepaya. Getah kulit buah pepaya mengandung dua enzim 

proteolitik, papain dan chymopapain (Saran and Choudhary, 

2013). Ogbuokiri, Iheanacho, Osuji, Okoli dan Ekenyem 
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(2014) menyatakan bahwa papain merupakan enzim 

pencernaan alami yang efektif memecah ikatan protein dan 

membersihkan saluran pencernaan terutama sisa-sisa 

metabolisme. Protein sederhana atau asam amino lebih mudah 

diserap oleh vili-vili usus yang nantinya akan digunakan 

sebagai proses pembentukan daging. 

Penelitian dari Foudzer, Chowdhury, Howlider and 

Podder (1999) menyatakan bahwa penggunaan tepung kulit 

buah pepaya ripe yang berbeda dalam pakan sebesar 0, 30, 60 

dan 90 g/kg terhadap growing pullet. Hasil menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung kulit buah pepaya ripe sampai 90 

g/kg memiliki pengaruh tidak berbeda nyata terhadap bobot 

badan, konsumsi pakan, konversi pakan dan efisiensi protein 

bila dibandingkan dengan growing pullet yang menerima 

pakan kontrol. Penelitian ini dilanjutkan oleh Kamaruzzaman, 

Chowdhury, Podder and Pramanik (2005) menyatakan bahwa 

penggunaan level tepung kulit buah pepaya ripe yang berbeda 

dalam pakan sebesar 0, 40, 80 dan 120 g/kg terhadap ayam 

pedaging. Hasil menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata 

terhadap konsumsi pakan, konversi pakan, ketahanan hidup 

dan hasil daging (kecuali berat hati ayam pedaging jantan) bila 

diberikan tepung kulit buah pepaya hingga 120 g/kg. Bobot 

badan cenderung meningkat dengan penggunaan tepung kulit 

buah pepaya ripe sebanyak 80 g/kg. 

 

1.6 Hipotesis 

Penggunaan tepung kulit buah pepaya (Carica papaya 

L.) pada level tertentu dalam pakan dapat meningkatkan 

penampilan produksi ayam pedaging periode finisher yang 

meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi 

pakan, serta nilai IOFC (Income Over Feed Cost) dan indeks 
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produksi (IP) ayam pedaging yang dihitung secara kumulatif 

periode starter dan finisher. Penggunaan tepung Kulit buah 

pepaya secara berlebihan akan menurunkan penampilan 

produksi ayam pedaging. 
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Gambar 1.Skema kerangka pikir penelitian 
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Perkembangan ayam 

pedaging terus meningkat. 

Produksi pepaya di Indonesia 
tahun 2011 mencapai 958.251 

ton (Dirjen Hortikultura, 2013). 

Keberhasilan usaha ayam 
pedaging ditentukan oleh 

pakan. Potensi limbah kulit buah pepaya 
(TKP) sebesar 30%/buah 

(Silalahi dan Sinaga, 2010) 
Ketersediaan bahan pakan 
tidak kontinyu dan pakan 

mahal. 
Kandungan nutrisi kulit pepaya 
unriped adalah PK 21,35 %; SK 

14,12%; LK 3,19% dan EM 

2.632,74 kkal/kg (NMT, 2014). 

Penggunaan tepung kulit buah pepaya 
ripe dalam pakan growing pullets 

sebanyak 90 g/kg tidak mempengaruhi 

terhadap BB, konsumsi pakan, FCR 
dan efisiensi protein pada pakan 

kontrol (Foudzer, et al,. 1999). 

Penambahan daun papaya yang 
mengandung papain, sebanyak  6 

persen dalam pakan memberikan 
pengaruh terhadap konsumsi 
ransum, berat badan dan peningkatan 
konversi ransum pada ayam petelur 
jantan (Bota,2007).   

 

Kulit pepaya mengandung 10% papain (Chaiwut, et al., 
2007) 

Enzim papain memecah ikatan protein dan membersihkan 

saluran pencernaan (Ogbuokiri, et al., 2014). 
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