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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Pedaging 

Ayam pedaging dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kerajaan  : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Aves 

Ordo  : Galliformes 

Famili  : Phasianidae 

Genus  : Gallus 

Spesies  : Gallus domesticus 

 Anonymous (2014) 

Ayam pedaging merupakan ayam yang telah mengalami 

seleksi genetik yang ditujukan sebagai penghasil daging 

dengan pertumbuhan yang cepat sehingga waktu 

pemeliharaannya lebih singkat, pakan lebih efisien dan 

produksi daging tinggi.Tahap-tahap pertumbuhan ternak 

membentuk gambaran sigmoidal pada grafik pertumbuhan. 

Nilai bobot badan akhir dipengaruhi oleh kecepatan 

pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran dan 

pertambahan berat, dalam jaringan-jaringan tubuh seperti otak, 

jantung, tulang, berat daging dan jaringan lainnya. 

(Jaelani,2011) 

Peternakan ayam pedaging memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan peternakan penghasil daging 

lainnya. Menurut (Yulianti, 2012) menyatakan bahwa usaha 

ayam ras pedaging merupakan salah satu jenis usaha yang 

sangat potensial dikembangkan. Hal ini tidak terlepas dari 

berbagai keunggulan yang dimilikinya antara lain masa 

produksi yang relatif pendek kurang lebih 32-35 hari, 

produktivitasnya tinggi, harga yang relatif murah, dan 
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permintaan yang semakin meningkat. Winedar, Listyawati, 

dan Sutarno (2004), Pada usia itu berat tubuhnya hampir sama 

dengan tubuh ayam kampung berusia sekitar satu tahun, 

sehingga ayam pedaging merupakan saingan baru ayam 

kampung, yang dikembangbiakkan secara khusus untuk 

pemasaran pada umur dini. Ayam pedaging mempunyai rasa 

yang khas, empuk, dan dagingnya banyak (Nesheim, Austic, 

dan Card, 1979). 

Salah satu faktor penting dalam pemeliharaan ayam 

adalah pakan. Pakan yang dikonsumsi oleh ternak unggas 

sangat menentukan pertambahan bobot badan sehingga 

berpengaruh terhadap efisiensi suatu usaha peternakan. Syarat 

pakan yang dikonsumsi harus berkualitas baik yaitu 

mengandung zat makanan yang sesuai dengan kebutuhan 

ternak unggas. Konsumsi pakan juga dipengaruhi oleh 

temperatur lingkungan, kesehatan ayam, perkandangan, wadah 

pakan, kandungan zat makanan dalam pakan dan stress yang 

terjadi pada ternak unggas tersebut (Widodo, 2009). 

Masa Pemeliharaan dibagi menjadi 2 periode yaitu mulai 

umur 1-3 minggu yang disebut dengan fase starter dan yang 

memiliki umur lebih dari 3 minggu ini disebut dengan fase 

finisher atau periode akhir (NRC,1994). Strain ayam pedaging 

yang beredar diantaranya adalah Lohman 202 yang diberi 

nama strain New Lohman MB 202. Strain ini diproduksi  oleh 

PT. Multibreeder Adirama Indonesia yang merupakan anak 

perusahaan dari  PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk dimana 

induk usahanya adalah JAPFA GROUP. Adapun karakteristik 

strain New Lohman (MB 202) yang menjadi “Broiler 

Productions Targets “ adalah seperti Lampiran 4.  
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2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan 

adalah faktor pakan. Periode pertumbuhan yang cepat 

menyebabkan ayam pedaging sangat sensitif terhadap tingkat  

zat-zat makanan dalam pakan, terutama kecukupan asam 

amino dan energi. Energi bukan merupakan zat makanan. 

Energi merupakan hasil oksidasi zat makanan (karbohidrat, 

protein, dan lemak). Karbohidrat dan lemak diberikan pada 

ternak unggas terutama sebagai sumber energi sedangkan 

protein diberikan sebagai sumber asam amino untuk sintesa 

protein tubuh (Anggorodi, 1995). Kebutuhan energi yang 

diperlukan untuk ayam pedaging bekisar antara 2800-3300 

Kkal/kg (Rizal, 2006) 

Protein merupakan salah satu unsure penting bagi 

pertumbuhan, apabila anak ayam  pedaging kekurangan 

protein maka pertumbuhannya akan terganggu. Manfaat 

protein adalah membangun dan membentuk jaringan tubuh 

ternak, membentuk enzim-enzim untuk kebutuhan reproduksi, 

mencukupi energy dengan merubah protein menjadi energy. 

Kebutuhan protein untuk ayam pedaging bekisar antara 20-23 

% (Wahju, 2004).    

Penggunaan bahan pakan alternatif sebagai sumber pakan 

harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi ternak tersebut 

agar diperoleh produksi yang optimal. Pemilihan bahan pakan 

yang tepat akan menghasilkan pakan yang berkualitas dan 

mampu memenuhi kebutuhan ayam pedaging. Selain itu, 

bahan pakan tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur 

yang menjadi pembatas dalam penggunaannya yang dapat 

mempengaruhi performa dari pertumbuhan ternak maupun 

konsumen yang akan mengkonsumsi hasil ternak tersebut 
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(Allama, Sjofjan, dan Widodo, 2012). Standart kebutuhan zat 

makanan ayam pedaging disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Standart Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging. 

Zat makanan 
Periode 

 Starter Finisher 

Metobolis 

energy 

Kkal/kg 3100 3200 

Protein kasar % 23 20 

Lemak kasar % 5-8 5-8 

Serat kasar % 3-5 3-5 

Ca % 0,9-1,1 0,9-1,1 

P % 0,7-0,9 0,7-0,9 

N % 0,2 0,15 

K % 0,3 0,3 

Cl % 0,2 0,15 

Mn ppm 60 60 

Zn ppm 40 40 

Lysin % 1,1 1,0 

Methionin % 0,5 0,38 

Valin % 0,9 0,82 

Tryptophan % 0,2 0,18 

Fenilalanin % 0,72 0,65 

Treonin % 0,8 0,74 

Histidin % 0,35 0,32 

Arginin % 1,25 1,1 

Leusin % 1,2 1,09 

Isoleusin % 0,8 0,73 

Sistin % 0,4 0,34 

(Wahyu,2004)    
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2.3.   Kulit Pepaya (Carica papaya L.) 

Pepaya merupakan tanaman buah berupa herbal dari 

family Caricaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan 

Hindia Barat bahkan kawasan sekitar Mexsiko dan Coasta 

Rica. Tanaman papaya banyak ditanam orang, baik di daerah 

tropis maupun subtropis. Buah papaya merupakan buah meja 

bermutu dan bergizi yang tinggi (Prihatman, 2000).  

Berikut ini klasifikasi tanaman papaya menurut USDA 

(2014) sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class : Magnoliopsida 

Subclass : Dilleniidae 

Order : Violales 

Family  : Caricaceae 

Genus : Carica L. 

Species : Caricapapaya L. 

Sumber : USDA (2014) 

 

   Menurut (Mendoza, 2007), Buah mentah yang dimasak 

dan dimanfaatkan sebagai sayuran serta produk olahan 

merupakan sumber papain salah satunya adalah pepaya. 

Pendapat (Azarkan, Moussaoui, dan Wuytsinkel, 2003) 

mengungkapkan bahwa papain umumnya ditemukan di getah 

pepaya. Getah kulit buah papaya mengandung dua enzim 

proteolitik, papain dan chymopapain. Sebagai enzim 

proteolitik, papain mempunyai keaktifan yang konstan tinggi 

dalam lingkungan dengan pH 4 sampai 9 yakni lingkungan 

seperti dalam usus halus (Saran and Choudhary, 2013). Papain 

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Tracheobionta
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Spermatophyta
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliophyta
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliopsida
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Dilleniidae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Violales
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Caricaceae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=CARIC
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=CAPA23
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seperti umumnya adalah protein yang mempunyai komposisi 

asam amino tertentu sebagaimana terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Komposisi asam amino dalam papain 

Asam Amino Jumlah g/100 g 

protein 

N total (%/100 g 

papain) 

Arginin 7,62 - 7,75   15,48 

Histidin 0,85 - 0,98 1,43 

Isoleusin 5,66 - 6,05 4,01 

Leusin 5,75 - 6,10 4,05 

Lisin 5,12 - 5,67 6,75 

Serin 5,03 - 5,91 4,89 

Fenilalanin 2,67 - 3,16 1,66 

Treonin 3,67 - 3,89 2,84 

Triptofan 4,40 - 4,68 3,98 

Valin 7,51 - 8,43 6,26 

Sumber :Wahyu (2004) 
 

Enzim papain merupakan campuran enzim-enzim 

proteolitik yang terdapat di dalam getah pepaya dengan syarat 

harus mempunyai aktivitas proteolitik minimal 20 unit / 

preparat. Enzim proteolitik merupakan kelompok hidrolase 

yang berperan pada hidrolisa sekelompok protein menjadi 

protein-protein tunggal. Aktivitas proteolitik suatu enzim 

sangat dipengaruhi oleh pH, suhu, kekuatan ionik, konsentrasi 

substrat, konsentrasi enzim, adanya reduktor ataupun oksidator 

dan bufer. (Dongoran, 2004) 

Bahan pakan yang menyusun dalam formulasi pakan 

umumnya terdapat dedak, bekatul,shorgum dan pollard. Bahan 

pakan ini semua hampir sama dalam kandungan nutrisinya dan 

dapat disebut bahan pakan sumber energi. Namun, 
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ketersediaan bahan pakan ini mulai berkurang ataupun ada 

harganya lebih mahal. Alternatifnya dapat disubsitusikan 

dengan limbah perkebunan seperti kulit buah pepaya, 

setidaknya dapat mengurangi penggunaan keempat bahan 

pakan tersebut. Kandungan zat makanan dedak, bekatul, 

shorgum, pollard dan tepung kulit buah papaya dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3 .Kandungan zat makanan dari beberapa bahan pakan. 

Sumber : 
1) NRC (1994) 
2) Hasil Analisa Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak 2013 
3) Chukwuka, et al. (2013) 

 

2.4.   Aplikasi Kulit Pepaya sebagai Pakan Ternak 

Penggunaan kulit buah pepaya sebagai bahan pakan 

ternak masih sangat terbatas, parapeternak sapi di daerah Leles 

Garut hanya sedikit memanfaatkannya sebagai pakan hijauan. 

Kulit buah pepaya memiliki potensi sebagai bahan pakan 

sumber protein nabati, sehingga dapat mengurangi 

penggunaan pakan sumber protein lainnya seperti bungkil 

kedelai dan lain-lain.Sampai saat ini berapa besar tingkat 
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pemberian kulit buah pepaya sebagai bahan pakan ternak 

belum banyak diketahui. (Sinaga dan Silalahi, 2011) 

Dari banyak hijauan, tanaman papaya (Carica papaya) 

merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki kualitas telur. Daun papaya merupakan tanaman 

obat-obatan karena mengandung senyawa alkaloida dan enzim 

proteolitik, papain, khimopapain dan lisozim,yang berguna 

pada proses pencernaan dan mempermudah kerja 

usus.(Widyastuti, 2009) 

Saran and Choudhary (2013) yang menyatakan bahwa 

getahkulit buah pepaya mengandung dua enzim proteolitik, 

papain dan chymopapain. Enzim proteolitik pada papain ini 

terdiri dari beberapa asam amino essensial, dan  diberikan 

kepada ayam pedaging diharapkan bisa meningkatkan 

penampilan produksi ayam pedaging karena kandungan asam 

aminonya, sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari ayam 

pedaging. 

Penerimaan unggas terhadap makanan dipengaruhi 

tekstur, rasa dan bau. Kandungan tannin dan serat kasar yang 

tinggi pada tepung daun papaya juga tidak mengganggu ayam 

sentul sehingga ketersediaan protein dan energi metabolis 

tidak mempengaruhi kecepatan aliran bahan makanan dalam 

saluran pencernaan (Widyastuti, 2009). 

Daun pepaya juga memiliki kandungan dari enzim 

papain. Namun daun papaya 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 

persen (USDA, 2014). Selain itu daun papaya jika dijadikan 

bahan pakan unggas kandungan serat kasar tinggi, walaupun 

kehadirannya diperlukan sebagai “bulk” dan mencegah 
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penggumpalan makanan dalam lambung (Wahyu, 1997). Oleh 

karena itu penggunaan daun papaya perlu penangganan khusus 

terlebih dahulu yaitu dengan dikeringkan dan mengolahnya 

menjadi tepung diharapkan dapat menurunkan bahkan 

menghilangkan pengaruh anti nutrisi tersebut.  

Penelitian sebelumnya dari Penambahan daun papaya 

sebanyak  6 persen dalam ransum komersial memberikan 

pengaruh terhadap konsumsi pakan, berat badan dan 

peningkatan konversi pakan pada ayam petelur jantan (Bota, 

2007).Penelitian dari (Widyastuti, 2009) mengenai 

penambahan daun pepaya dalam ransum tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap konsumsi dan kualitas telur  dari 

ayam  Sentul. Wahyu (1997) menyatakan yaitu bahwa 

konsumsi pakan yang sama banyaknya mengakibatkan jumlah 

mineral yang dikonsumsi sama, sehingga ketebalan kerabang 

yang dihasilkan sama pula. 

 

2.5 Penampilan Produksi Ayam Pedaging 

2.5.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan merupakan ukuran untuk mengetahui 

jumlah pakan yang dikonsumsi seekor ternak setiap ternak 

perhari. Kebutuhan unggas yang utama yaitu energi, protein 

dan sedikit vitamin dan mineral. Zat zat tersebut diperoleh 

unggas dari pakan yang dikonsumsi setiap harinya 

(Wahyu,2004) 

Dalam permberian pakan, penggantian pakan starter 

dengan pakan finisher tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara 

bertahap. Hari pertama diberi pakan starter 75 % ditambah 

dengan pakan finisher 25 %, pada hari berikutnya diberi pakan 

starter 50 % diitambah pakan finisher 50% ditambah pakan 

finisher 50 %, hari berikutnya diberi pakan starter 25 % 
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finisher 25 % dan hari terakhir diberi pakan finisher 

seluruhnya. Jika tahapan ini tidak dilakukan maka nafsu 

makan ayam bisa saja menurun dan nanti bisa menghambat 

pertumbuhan bobot badannya.. Ayam mengkonsumsi pakan 

untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat makanan dalam 

tubuh (Winedar dkk., 2004). Laju konsumsi pakan juga 

dipengaruhi oleh palatabilitas atau kesukaan ternak terhadap 

pakan. Menurut Yunilas (2005) pada pakan perlakuan yang 

memiliki bau yang disukai ternak maka akan meningkatkan 

konsumsi pakan. 

 

2.5.2 Pertambahan Bobot Badan 

Menurut Zufanita, Roisu dan Dyah, (2011) 

pertumbuhan mencangkup pertambahan dalam bentuk jaringan 

pembangun seperti urat daging, tulang, jantung, otak dan 

semua jaringan tubuh lainnya (pertambahan dalam bentuk 

lemak). Pertambahan berat badan disebabkan secara langsung 

oleh ketersediaan asam amino pembentuk jaringan sehingga 

konsumsi protein pakan berhubungan langsung dengan proses 

pertumbuhan (Winedar dkk., 2004). Pertumbuhan bobot badan 

ayam tergantung dari kualitas dan kuantitas pakan yang 

dikonsumsi. Jika pakan memiliki kualitas aik dan yang 

dikonsumsi anyak maka pertamahan bobot badan juga akan 

meningkat (Yunilas,2005). Pertambahan berat badan 

disebabkan secara langsung oleh ketersediaan asam amino 

pembentuk jaringan sehingga konsumsi protein pakan 

berhubungan langsung dengan proses pertumbuhan (Winedar, 

2004). Wahyu (2004) menyatakan bahwa kandungan lemak 

yang tinggi dalam sebuah pakan mengakibatkan penurunan 

pertambahan bobot badan pada aym dan kecernaan pakan 
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yang semakin menurun dapat meningkatkan konsumsi pakan, 

sehingga berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan.  

Muharlien, Achmanu dan Rachmawati (2011) 

menyatakan bahwa pertambahan bobot badan (PBB) 

merupakan salah satu parameter yang digunakan sebagai 

standart produksi. Pertambahan bobot badan yang diimbangi 

dengan jumlah konsumsi pakan yang optimal akan 

memberikan keuntungan bagi peternak. Apabila PBB tidak 

seragam berarti terdapat kesalahan manajemen, misalnya ayam 

berdesakan, wadah pakan, dan minum kurang, litter basah, 

ruang kandang yang kurang nyaman dan lain-lain.  

 

2.5.3 Konversi pakan 

Semakin tinggi nilai konversi ransum menunjukkan 

semakin banyak pakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

bobot badan per satuan berat. Demikian juga sebaliknya 

semakin rendah nilai konversi pakan berarti kualitas ransum 

semakin baik. (Daud, 2005). Konversi pakan rendah dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakannya dan sebaliknya 

nilai konversi pakan yang tinggi menurunkan efisiensi 

penggunaan pakan (Winedar, 2004).  Idayat, Atmomarsono, 

dan Sarengat (2012) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi konversi pakan yaitu genetik, temperatur, 

ventilasi, sanitasi, kualitas pakan, jenis pakan, penggunaan zat 

additive, kualitas air, penyakit serta manajemen pemeliharaan.   

 

2.5.4 Income Over Feed Cost (IOFC) 

IOFC merupakan pendapatan kotor yang dihitung 

dengan cara mengurangi pendapatan dari hasil penjualan ayam 

hidup dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pakan selama 

periode pemeliharaan. Nilai IOFC sangat tergantung pada nilai 
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konversi pakan. IOFC dihitung dengan mengetahui harga 

pakan perlakuan, banyaknya konsumsi pakan dan harga jual 

produksi. (Dewi, 2008)  

      Rumus IOFC  sebagai berikut:  

 

 

2.5.5. Indeks Produksi 

Indeks produksi merupakan parameter untuk melihat 

efisinesi produksi ayam pedaging. Salah satu cara yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam usaha 

ternak adalah dengan menghitung indeks produksi. Menurut 

Arifien (2013) tingkat keberhasilan usahaternak tidak hanya 

dipengaruhi oleh rendahnya nilai konversi pakan akan tetapi 

perlu juga dilihat indeks produksinya. Indeks produksi  

dipengaruhi oleh bobot badan akhir, persentase ayam yang 

hidup, lama pemeliharaan dan konversi pakan. Nilai indeks 

produksi kurang dari 300 dinyatakan kurang, 301-325 

dinyatakan cukup, 326-350 dinyatakan baik, 351-400 

dinyatakan sangat baik lebih dari 400 dinyatakan istimewa 

(Santoso dan Sudaryani, 2009). 

 

 

 

 

 

 


