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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Ayam petelur menjadi salah satu jenis ayam yang menjanjikan dipelihara di 

Indonesia kususnya daerah jawa. Salah satu jenis ayam petelur yang disukai para 

peternak sekarang ini yaitu ayam arab. Ayam ini digemari peternak karena telur yang 

diproduksi tinggi, menyerupai telur ayam kampung, dan harga yang bersaing. Ayam 

arab (Gallus turcicus) merupakan ayam lokal yang berasal dari wilayah Eropa. Ayam 

lokal petelur unggul di Eropa dikenal beberapa jenis antara lain Bresse di Prancis, 

Hamburg di Jerman, Mesiandi Belanda, dan Braekels di Belgia. Diantara jenis ayam 

lokal tersebut, ayam Braekels adalah jenis ayam lokal petelur yang paling dikenal di 

Indonesia. Ayam Braekels mempunyai nama lain yaitu Gallus turcicus. Ayam arab 

merupakan keturunan dari ayam Braekles yang bersifat gesit, aktif, dan daya tahan 

tubuhnya kuat (Diwyanto dan Prijono, 2007). 

Ayam arab yang dikenal oleh masyarakat ada dua jenis yaitu ayam arab putih 

(Silver) dan merah (Gold). Ayam arab Silver mempunyai ciri-ciri dan di bagian kaki 

terdapat pigmen berwarna hitam, sedangkan ayam arab Gold mempunyai ciri-ciri 

warna bulu merah keemasan dan bertotol-totol hitam di bagian sayap. Menurut 

Achmanu dan Muharlien (2011), ayam arab berasal dari bangsa yang sama akan 

tetapi strain/galur berbeda. Bangsa adalah suatu kelompok ternak ayam yang 

memiliki persamaan dalam bentuk morphologis, sifat-sifat physiologis dan bentuk 

anatomi. Strain/galur merupakan hasil seleksi dari breeding untuk tujuan tertentu 

seperti komersial atau nilai ekonomi. 

Ayam arab merupakan ayam petelur unggul yang digolongkan kedalam ayam 

tipe ringan dengan bobot badan umur 40 minggu mencapai 2.035 g. Ayam arab mulai 

berproduksi pada umur 4,5 - 5,5 bulan dengan puncak pada umur 8-9 bulan, dan 

digantikan pullet baru pada umur 1,5 - 2 tahun. Produksi telur ayam arab tergolong 

tinggi yaitu 190-250 butir/tahun dengan bobot telur rata- rata 30-35 g/butir. 

Kandungan protein tinggi sebesar 20,05 %, dan kadar lemak rendah sebesar 7,81 % 
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(Darmana dan Sitanggang, 2002). Warna kerabang sangat bervariasi yakni putih, 

kekuningan dan coklat sehingga kadang banyak orang yang tidak bisa membedakan 

antara telur ayam arab dan telur ayam kampung. Sehingga telur ayam arab ini bisa 

digunakan sebagai pengganti telur ayam kampung, karena berdasarkan survei sosial 

ekonomi nasional pada tahun 2007 – 2011 konsumsi telur ayam kampung masyarakat 

Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,01 % per kapita per tahun. 

Ayam arab Gold terbilang memiliki performans produksi tinggi dibandingkan 

ayam arab Silver yang mampu menghasilkan telur rata-rata/tahun sebesar 300 butir, 

sedangkan untuk Silver maksimal 250 butir/tahun (Darmana dan Sitanggang, 2002). 

Pakan berperan sangat penting dalam produksi ayam arab. Pakan yang sesuai dengan 

kebutuhan, baik kualitas maupun kuantitasnya sangat menentukan produk akhir. 

Pakan merupakan salah satu komponen produksi yang berperan sangat penting dalam 

pemeliharaan ayam arab, disamping aspek manajemen lainnya seperti kandang dan 

kesehatan. Kebutuhan pakan unggas untuk Indonesia sangat tinggi, sesuai dengan 

tingginya produksi unggas. Pakan unggas yang diproduksi di pabrik makanan ternak 

terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ayam ras, meskipun sebagian kecil 

ada yang digunakan untuk ayam buras, itik dan puyuh. Menurut perkiraan, produksi 

pakan nasional sekitar 6,5 juta ton/tahun (Anonimous, 2002). 

Tanaman pepaya merupakan tanaman yang sangat bermanfaat dari keseluruan 

bagiannya tanpa terkecuali. Bagian tanaman buah pepaya seperti akar, daun, buah dan 

biji mengandung fitokimia: polisakarida, vitamin, mineral, enzim, protein, alkaloid, 

glikosida, saponin dan flavonoid yang semuanya dapat digunakan sebagai nutrisi dan 

obat (Krishna et al., 2008). Hasanah (2005) menyatakan didalam daun pepaya banyak 

terkandung enzim papain yang dapat membentuk protein baru dan plastein yang 

merupakan senyawa serupa dengan protein dan diperoleh dari hasil hidrolisis protein. 

Kandungan kimia daun pepaya adalah enzim papain, alkaloid carpain, 

pseudocarparina, glikosid, saponin, sukrosa dan dektrosa. Menurut Ipteknet (2007), 

tanaman pepaya memiliki banyak manfaat mulai dari bagian akar, daun, batang dan 

bunga juga buahnya, yaitu sebagai sumber vitamin, mineral dan senyawa lainnya 

untuk tubuh dan berkasiat, daun pepaya ini mempunyai khasiat sebagai obat 



3 
 

pembunuh amuba dan sebagai obat cacing serta membantu  meningkatkan nafsu 

makan. Enzim papain juga memiliki sifat sebagai antimikrobial yang dapat 

menghambat kinerja beberapa mikroorganisme (Anonymous, 2002). Daun pepaya 

mempunyai klorofil (zat hijau daun) yang berfungsi sebagai antioksidan yang  

menetralkan radikal bebas sebelum menimbulkan kerusakan pada sel-sel tubuh 

(Purnomo, 2006). 

Tanaman pepaya (Carica papaya) merupakan salah satu pakan alternatif 

tambahan yang dapat mempengaruhi bobot ayam yaitu salah satunya pada saluran 

pencernaan. Daun pepaya merupakan tanaman obat-obatan karena mengandung 

senyawa alkaloida dan enzim proteolitik, papain, khimopapain dan lisozim,yang 

berguna pada proses pencernaan dan mempermudah kerja usus (Kamaruddin dan 

Salim, 2003). Kandungan tannin dan serat kasar yang tinggi tidak mengganggu ayam 

sehingga ketersediaan protein dan energi metabolis tidak mempengaruhi kecepatan 

aliran bahan makanan dalam saluran pencernaan (Budiansyah dkk, 2003). 

 Kandungan protein pada daun pepaya yaitu berkisaran 16,77 % 

(Widiyaningrum, 2000). Protein inilah yang berguna sebagai penyusun jaringan pada 

ayam. Daun pepaya memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan bahan 

tambahan dalam pakan unggas karena tumbuhan tersebut mangandung enzim papain 

yang didalamnya mengandung  senyawa komplek seperti  enzim proteolitik yang 

dapat mendegradasi protein yang sulit dicerna didalam usus menjadi asam amino 

yang sangat dibutuhkan ternak unggas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti 

pembentukan jaringan lunak, otot, bulu, dan bagian- bagian lainnya. 

Daun pepaya dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas bobot badan 

seperti saluran pencernaan,  berat bulu, dan bobot karkas (metode new york dressed) 

karena dalam daun pepaya masih memiliki kandungan protein yang cukup tinggi 

sehingga dengan penambahan tepung daun pepaya ke dalam pakan diharapkan dapat 

mempengaruhi bobot badan ayam arab. Penambahan daun pepaya sebanyak 6 % 

dalam pakan komersial memberikan pengaruh terhadap konsumsi pakan, berat badan 

dan peningkatan konversi pakan pada ayam petelur (Bota,2007) dan ditambahkan 

oleh Ipteknet (2007) menyatakan bahwa tanaman pepaya mengandung papain yang 
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dapat memanjangkan daya cerna pepsin sehingga pencernaan lebih sempurna. 

Penambahan daun pepaya dapat meningkatkan bobot badan serta dapat 

memperpanjang daya cerna pada Saluran Pencernaan, karena dalam Daun pepaya 

masih memiliki kandungan protein yang cukup tinggi sehingga dengan penambahan 

Daun pepaya ke dalam pakan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas dari ayam arab. 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan tepung daun pepaya dalam konsentrat 

terhadap panjang saluran pencernaan, berat bulu, dan bobot karkas (metode new york 

dressed) ayam arab yang dihasilkan. 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambahan tepung daun pepaya 

dalam konsentrat terhadap panjang saluran pencernaan, berat bulu, dan bobot karkas  

(metode new york dressed) ayam arab. 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

pengaruh penambahan tepung daun pepaya dalam konsentrat terhadap panjang 

saluran pencernaan,  berat bulu, dan bobot karkas (metode new york dressed)  ayam 

arab. 
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1.5 Kerangka pikir  

 

 
Ayam arab memiliki 

keunggulan dibandingkan 

dengan ayam buras lain 

 

Protein dalam pakan akan 

mempengaruhi pertumbuhan 

dan produktifitas ayam arab. 

Bota, (2007) 

 

Hasanah (2005) daun pepaya banyak terkandung enzim 

papain yang dapat membentuk protein baru dan plastein  

 

Kandungan protein pada 

daun pepaya 16,77% 

(Widiyaningrum, 2000)  

 

Daun pepaya memeiliki 

pembatas yaitu tannin 

sebesar 5 – 6 persen  

 

Perlu dilakukan penelitian terkait 

pengaruh penambahan tepung daun 

pepaya dalam konsentrat terhadap 

saluran pencernaan, berat bulu, dan 

bobot new york dressed ayam arab. 

 



6 
 

1.6 Hipotesis 

 

Penambahan tepung daun pepaya dalam konsentrat dapat mempegaruhi  

perkembangan saluran pencernaan, berat bulu, dan bobot karkas (metode new york 

dressed) ayam arab. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Pepaya 

Tanaman pepaya (Carica papaya L) merupakan tanaman buah yang berasal 

dari Amerika Tengah dan Hindia Barat sampai kawasan sekitar Meksiko dan Costa 

Rica yang merupakan famili dari Caricaceae. Tanaman pepaya merupakan salah satu 

komoditas buah yang hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Krishna et al. 

(2008) mengemukakan bahwa bagian tanaman buah pepaya seperti akar, dam, buah 

dan biji mengandung fitokimia: polisakarida, vitamin, mineral, enzim, protein, 

alkaloid, glikosida, saponin dan flavonoid yang semuanya dapat digunakan sebagai 

nutrisi dan obat. 

Menurut Anonimous (2013), taksonomi tanaman pepaya adalah sebagai 

berikut : 

 Kingdom: Plantae (Tumbuhan) 

 Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

 Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

 Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

 Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

 Sub Kelas: Dilleniidae 

 Ordo: Violales 

 Famili: Caricaceae 

 Genus: Carica 

 Spesies: Carica papaya L. 

Daun pepaya mengandung enzim papain yang mempunyai sifat sebagai 

antimikrobial yang berfungsi sebagai penghambat kinerja dari beberapa 

mikroorganisme, sedangkan betakaroten berguna sebagai antioksidan (Sutarpa dan 

Sutama, 2008). Ardina (2007) enzim papain terdapat dalam ekstrak daun pepaya dan 

memiliki aktifitas proteolitik dan antimikroba serta alkaloid carpain sebagai anti 
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bakteri, ditambahi oleh Hasanah (2005) didalam daun pepaya banyak terkandung 

enzim papain yang dapat membentuk protein baru dan plastein yang merupakan 

senyawa serupa dengan protein dan diperoleh dari hasil hidrolisis protein. Adapun 

kandungan zat makanan daun pepaya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Zat Makanan Daun Pepaya  

Zat makanan  Satuan  Jumlah  

Bahan kering % 87,37  

Protein % 16,77  

Lemak % 8,55  

Serat Kasar % 16,28  

Abu % 12,48  

Ca % 4,57  

P % 0,38  

BETN % 33,37  

Gross Energi Kkal/kg 4102 

 Sumber : Widiyaningrum (2000) 

Tabel kandungan zat makanan diatas menunjukkan bahwa daun pepaya 

memiliki nilai nutrisi yang cukup tinggi, terutama pada kandungan protein yaitu 

16,77%. Protein dalam pakan akan mempengaruhi pertumbuhan dan produktifitas 

ayam arab. Bota, (2007) mengatakan bahwa protein dalam kandungan pakan  untuk 

membentuk bagian-bagian penting dari tubuh hewan, misalnya jaringan lunak, otot, 

jarinan ikat, kolagen, kulit, rambut, kuku, bulu, dan paruh pada ayam, serta ayam 

petelur dara ( umur 8-18 minggu ) membutuhkan 14-16% protein dengan energy 

2600-3000 kkal/kg ransum. 

Daun pepaya bermanfaat sebagai anti nutrisi pada ternak. Daun pepaya 

termasuk dalam tanaman obat-obatan karena mengandung beberapa senyawa yang 

membantu dalam proses pencernaan dan membantu kerja usus. Senyawa tersebut 

diantaranya adalah alkaloida, enzim proteolitik, papain, khimopapain dan lisozim 

(Kamaruddin dan Salim, 2003). 

Daun pepaya selain mengandung enzim papain juga mengandung β karoten 

yang berfungsi sebagai pro vitamin A sebanyak 18250 SI dan dapat digunakan 
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sebagai sumber Xantophyl alami (Dep. Kes RI, 1991). Mengandung vitamin C 

sebanyak 140 mg, vitamin E : 136 mg, Vitamin B1 : 0,15 mg, Kalsium 35 g, Phosfor 

63 mg dan zat besi yaitu 0,80 mg (USDA, 2001). Selain itu daun pepaya juga 

memiliki faktor pembatas yaitu tanin yang merupakan zat anti nutrisi yang dapat 

mempengaruhi fungsi asam amino dan kegunaan dari protein. Kandungan tanin 

dalam daun pepaya segar sebesar 5 – 6 persen (USDA, 2001). 

Hasil analisis Bota (2007) diperoleh daun pepaya mengandung protein 20,88 

persen, kalsium 0,99 persen, phosphor 0,47 persen dan gross energi 2912 Kkal/kg, 

namun daun pepaya memiliki faktor pembatas yaitu tanin yang merupakan zat anti 

nutrisi yang dapat mempengaruhi fungsi asam amino dan kegunaan dari protein. 

Daun pepaya jika dijadikan bahan pakan unggas kandungan serat kasar tinggi, 

walaupun kehadirannya diperlukan sebagai “bulk” dan mencegah penggumpalan 

makanan dalam lambung (Alonso, 2002), oleh karena itu penggunaan daun pepaya 

perlu penangganan khusus terlebih dahulu yaitu dengan dikeringkan dan 

mengolahnya menjadi tepung diharapkan dapat menurunkan bahkan menghilangkan 

pengaruh anti nutrient tersebut. 

2.2 Ayam Arab  

Ayam petelur menjadi salah satu jenis ayam yang menjanjikan dipelihara di 

Indonesia khususnya daerah jawa. Salah satu jenis ayam petelur yang disukai para 

peternak sekarang ini yaitu ayam arab, ayam ini di gemari peternak karena telur yang 

dihasilkan bagus dan bentuk telur juga menyerupai telur ayam kampung dan harga 

yang bersaing. Ayam arab (Gallus turcicus) m erupakan ayam lokal yang berasal dari 

wilayah Eropa. Ayam lokal petelur unggul di Eropa dikenal beberapa jenis antara lain 

Bresse di Prancis, Hamburg di Jerman, Mesiandi Belanda, dan Braekels di Belgia. 

Diantara jenis ayam lokal tersebut, ayam Braekels adalah jenis ayam lokal petelur 

yang paling dikenal di Indonesia. Ayam Braekels mempunyai nama lain yaitu Gallus 

turcicus. Ayam arab merupakan keturunan dari ayam Braekles yang bersifat gesit, 

aktif, dan daya tahan tubuhnya kuat (Diwyanto dan Prijono, 2007). 
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Jenis ayam arab yang berada di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu ayam 

arab Silver dan ayam arab Golden Red. Menurut asal usulnya, ayam arab Silver 

diduga merupakan hasil persilangan antara ayam jantan arab asli Silver braekels 

dengan betina lokal petelur. Ciri-ciri ayam arab berwarna putih mengkilap sepanjang 

leher, bulu punggung putih berbintik hitam, bulu sayap hitam bergaris putih dan bulu 

ekor dominan hitam bercampur putih, jengger kecil berwarna merah dan mata 

berwarna hitam dan dilingkari warna kuning. Nataamijaya et al. (2003) menyatakan 

bobot badan ayam arab jantan dewasa mencapai 1,5-1,8 kg dengan tinggi tubuh 30 

cm sedangkan ayam arab betina mencapai 1,1-1,2 kg dengan tinggi tubuh 22 - 25 cm. 

Ayam arab ada dua yaitu ayam arab silver (Braekel Kriel Silver) dan golden 

(Braekel Kriel Gold), Iskandar dan Sartika (2008). Ayam arab silver lebih dikenal 

dan dibudidayakan dibandingkan ayam arab golden. Kedua jenis ayam ini dibedakan 

pada warna bulunya. Ayam ini awalnya dikembangkan oleh seorang peternak di Batu, 

Malang, Jawa Timur yang dibawa dari Arab Saudi. Ciri ayam arab yaitu bentuk 

badannya segi empat mirip kotak, jenggernya berbentuk wilah (tunggal), dan 

berwarna merah. Bulu badannya tebal dengan variasi warna bulu dari leher sampai 

kepala putih sedikit bertotol-totol hitam. Warna lingkar mata hitam, warna kulit, kaki 

dan paruh kehitaman. 

Ayam arab mempunyai perfoma yang dapat dilihat dari konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan (PBB), produksi telur dan bobot telur. Amrullah (2003), 

menyatakan bahwa produksi telur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

pakan, kandang, umur, lingkungan dan yang tidak kalah penting yaitu genetik dari 

ternak. Adapun karakteristik ayam arab Silver dan Golden yang dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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 Tabel 2. Karakteristik Ayam Arab Silver dan Golden 

Karakteristik 

Ayam Arab 

Silver Golden 

Bobot Jantan (Kg) 1,7 1,8 

Bobot Betina (Kg) 1,4 1,3 

Bobot Telur (g/butir) 35 35 

Konsumsi Pakan (g/ekor/hr) 80 – 100 80 – 100 

Produksi Telur (butir/th) 230 – 250 187 

 Sumber : Iskandar dan Sartika (2008) 

Keunggulan dari ayam arab lebih baik bila dibandingkan dengan ayam buras 

yang lainnya karena sifatnya pengeraman yang buruk sehingga jarang mengerami. 

Ayam arab merupakan ayam petelur unggul yang digolongkan kedalam ayam tipe 

ringan dengan bobot badan umur 40 minggu mencapai 2.035g. Ayam arab mulai 

berproduksi pada umur 4,5 - 5,5 bulan dengan puncak pada umur 8-9 bulan, dan 

digantikan pullet baru pada umur 1,5 - 2 tahun. Produksi telur ayam arab tergolong 

tinggi yaitu 190-250 butir/tahun dengan bobot telur rata- rata 30-35g/butir. Umur 

pertama bertelur ayam arab berkisar antara 135-150 hari, kandungan protein tinggi 

sebesar 20,05%, dan kadar lemak rendah sebesar 7,81% (Darmana dan Sitanggang, 

2002). Produktivitas ayam arab yang dipelihara secara intensif dapat mencapai  

produksi telur sebesar 70% atau 250 butir per tahun. 

Kandang untuk ayam arab menggunakan sistem kandang battery yang 

berukuran panjang x lebar x tinggi adalah 40 x 25 x 40  cm (Achmanu dan Muharlien, 

2011). Menurut Bambang (2000) kelebihan kandang battery diantaranya :  

1. Memudahkan pemeriksaan ayam 

2. Memudahkan perawatan 

3. Ayam tidak mudah terserang penyakir, karena jika ada ayam yang sakit bisa 

langsung dipisahkan 

4. Mengetahui ayam produksinya tinggi dan rendah 
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5. Memudahkan pemberian pakan, pengambilan telur dan membersihkan 

kotoran. 

Peralatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kandang sebab hal ini 

dapat menunjang keberhasilan dari suatu pemeliharaan unggas. Tempat pakan dan 

minum merupakan peralatan yang mutlak diperlukan dalam pemeliharaan ayam arab. 

Achmanu dan Muharlien, (2011) menyatakan bahwa dalam menyediakan peralatan 

dan perlengkapan kandang harus memperhatikan : 

a. Jenis unggas yang dipelihara 

b. Bangunan kandang yang ada, dan 

c. Umur unggas yang dipelihara 

Ayam arab disamping pengasil telur juga sebagai penghasil daging cukup 

baik, doc jantan yang dipelihara sekitar 2-3 bulan dengan sentuhan pakan yang baik 

sudah mampu mencapai bobot badan antara 4-5 ons, akan tetapi warna kulit yang 

agak kehitaman, dengan daging yang lebih tipis dibanding ayam kampung membuat 

daging ayam ini kurang disukai oleh konsumen. Bagi sebagian peternak yang kreatif, 

ayam arab ini dikawin silang dengan ayam kampung dan hasilnya ayam dengan 

postur kampung, kerabang telur sudah tidak putih lagi dan daging yang sedikit lebih 

terang daripada ayam arab asli. 

Bambang (2000) mengatakan bahwa ayam arab yang hendak bertelur maupun 

yang sudah bertelur perlu adanya pembatasan jumlah pakan agar konsumsi pakan 

ayam efisien. Komposisi pakan ayam arab sebaiknya terdiri dari konsentrat, dedak 

halus dan butiran jagung (jagung giling) dengan perbandingan 5 : 6 : 1 (5 Kg 

konsentrat : 6 Kg dedak halus atau bekatul dan 1 Kg jagung giling). Pakan dengan 

kandungan nutrisi yang rendah (dibawah jumlah kebutuhannya) dapat menyebabkan 

ayam arab mengalami penurunan produksi telur. Penurunan produktivitas bisa 

mencapai 50%. Produksi telur dapat diperbaiki dengan dilakukan perbaikan 

pemberian pakan. 

Sisi keunggulan ayam arab antara lain:  
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 Harga DOC yang berfluktuasi, kadang lebih tinggi/rendah dibandingkan 

ayam kampung biasa. per Agustus 2008 harga doc 3.500/ekor sudah 

divaksin mareks. 

 Berat telur berkisar antara 35-42,5 gram 

 Warna kerabang telur bervariasi yaitu putih, kekuningan dan putih 

kecoklatan 

 Harga induk tergolong tinggi (pullet mencapai harga Rp 40.000/ekor) 

 Konsumsi pakan (FCR) relatif kecil karena termasuk tipe kecil 

 Daya seksualitas pejantan tinggi 

 Ayam betina tidak mempunyai sifat mengeram, sehingga masa bertelurnya 

panjang 

 Bisa dijadikan untuk perbaikan genetik ayam buras 

 

Adapun sisi kelemahan ayam arab antara lain:  

 Wama kulit dan daging agak kehitaman sehingga harga jual masa remaja 

dan afkirnya relatif rendah 

 Sifat mengeram hampir tidak ada, sehingga butuh mesin tetas untuk 

menetaskan telurnya atau menggunakan jasa ayam induk ayam kampung, 

enthok atau yang lainnya. 

 Bobot badan afkir rendah yaitu sekitar 1 - 1,2 kg. 

Kebutuhan zat makanan ayam arab sampai saat ini belum dibakukan, sehingga 

pada pemberian pakan ayam arab dapat menggunakan standard kebutuhan zat 

makanan ayam petelur periode layer, sehingga pemberian pakan ayam arab harus 

memperhatikan kebutuhan zat makanan ayam arab tersebut. Kebutuhan zat makanan 

ayam petelur periode layer dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kebutuhan zat makanan ayam petelur periode layer  

Zat makanan Persyaratan Satuan 

Protein kasar min.16 % 

Lemak kasar maks.7 % 

Kadar air maks.14 % 

Serat kasar maks.7 % 

Kalsium  3,25 - 4,25 % 

Fospor min.0,32 % 

Abu maks.14 % 

Asam amino 

- Lisin 

- Methionin 

- Methionin + sistin 

 

min.0,80 

min.0,35 

min.0,60 

 

% 

% 

% 

Energi Metabolis min.2650 Kkal 

Sumber : SNI (2006) 

2.3 Panjang Saluran Pencernaan 

Unggas memiliki pencernaan monogastrik (perut tunggal) yang berkapasitas 

kecil. Makanan ditampung di dalam crop kemudian empedal/gizzard terjadi 

penggilingan sempurna hingga halus. Makanan yang tidak tercerna akan keluar 

bersama ekskreta, oleh karena itu sisa pencernaan pada unggas berbentuk cair 

(Girisenta, 1980). Unggas mengambil makanannya dengan paruh dan kemudian terus 

ditelan. Makanan tersebut disimpan dalam tembolok untuk dilunakkan dan dicampur 

dengan getah pencernaan proventrikulus dan kemudian digiling dalam empedal. 

Enzim pencernaan tidak ada yang dikeluarkan oleh empedal unggas. Fungsi utama 

alat tersebut adalah untuk memperkecil ukuran partikel-partikel makanan. Makanan  

dari empedal yang bergerak melalui lekukan usus yang disebut duodenum, yang 

secara anatomis sejajar dengan pancreas (Brahmasto, 2011). Pankreas tersebut 

mempunyai fungsi penting dalam pencernaan unggas seperti hanya pada spesies-

spesies lainnya, alat tersebut menghasilkan getah pankreas dalam jumlah banyak yang 
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mengandung enzim amilolitik, lipolitik dan proteolitik. Enzim-enzim tersebut 

berturut-turut menghidrolisa pati, lemak, proteosa dan pepton. Empedu hati yang 

mengandung amilase, memasuki pula duodenum. Bahan makanan bergerak melalui 

usus halus yang dindingnya mengeluarkan getah usus. 

Getah usus tersebut mengandung erepsin dan beberapa enzim yang memecah 

gula. Erepsin menyempurnakan pencernaan protein, dan menghasilkan asam-asam 

amino, enzim yang memecah gula mengubah disakharida ke dalam gula-gula 

sederhana (monosakarida) yang kemudian dapat diasimilasi tubuh. Penyerapan 

dilaksanakan melalui villi usus halus (Brahmasto, 2011). 

Unggas tidak mengeluarkan urine cair. Urine pada unggas mengalir ke dalam 

kloaka dan dikeluarkan bersama-sama feses. Warna putih yang terdapat dalam 

kotoran ayam sebagian besar adalah asam urat, sedangkan nitrogen urine mamalia 

kebanyakan adalah urine. Saluran pencernaan yang relatif pendek pada unggas 

digambarkan pada proses pencernaan yang cepat (lebih kurang empat jam) (Sturkie, 

2000). 

 Saluran pencernaan yang akan dibahas yaitu oesofagus, crop, jejunum, 

duodenum, ilium, sekum, dan kolon. Usus halus yang terdiri dari tiga bagian yaitu 

duodenum, jejenum, dan illium (Sturkie, 2000). Fungsi dari usus halus adalah sebagai 

tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan nutrien, serta sebagai penggerak aliran 

pakan dalam usus. Proventrikulus dan mulut terdapat pelebaran kerongkongan, 

disebut crop. Pakan disimpan untuk sementara waktu dalam crop, kemudian pakan 

tersebut dilunakkan sebelum menuju ke proventrikulus. Pakan kemudian secara cepat 

melalui proventikulus ke empedal. Fungsi crop adalah  menampung sementara pakan 

yang masuk, selanjutnya pakan dilunakkan dengan bantuan saliva dari kelenjar mulut, 

esophagus dan crop. Di dalam crop terjadi aktivitas enzim amilase dan proses 

fermentasi oleh bakteri yang didukung kondisi pH crop sekitar 6,3 dengan hasil akhir 

berupa asetat. Selain itu menurut Zhou et al. (1990) bahwa pada pemberian pakan 

secara force feeding akan meningkatkan ukuran crop.  

Duodenum adalah bagian pertama dari usus halus ayam. Pada bagian 

duodenum disekresikan enzim pankreatik yang berupa enzim amilase, lipase dan 



16 
 

tripsin. Ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh dinding sel dari small intestine 

yang dapat mencerna protein dan karbohidrat (North, 1992). Pencernaan pakan ayam 

di dalam usus kecil secara enzimatik dengan berfungsinya enzim-enzim terhadap 

protein lemak dan karbohidrat. Protein oleh pepsin dan khemotripsin akan diubah 

menjadi asam amino. Lemak oleh lipase akan diubah menjadi asam lemak dan 

gliserol. Karbohidrat oleh amilase akan diubah menjadi disakarida dan kemudian 

menjadi monosakarida. Menurut Lundin et al. (1993) serat dapat meningkatkan 

densitas volume epitel dan vilus di daerah jejunum, ileum, dan usus halus. 

Pertumbuhan usus dan sekum dapat dirangsang oleh serat. Sekum atau usus buntu 

ayam ada dua buah (seka) dan terletak pada persimpangan antara usus halus dan usus 

besar. Fungsi dari sekum pada unggas adalah membantu penyerapan air serta 

mencerna karbohidrat dan protein dengan bantuan bakteri yang ada pada sekum. Di 

dalam sekum pada umumnya terdapat sisa pakan yang lunak yang tidak dicerna dan 

akan dibuang (North dan Bell, 1990). Serat dapat dicerna dalam sekum yang 

disebabkan adanya bakteri fermentasi tetapi jumlahnya sangat rendah dibandingkan 

pada sebagian spesies mamalia. Usus halus dapat menghasilkan enzim amilase, 

protease, dan lipase yang memiliki fungsi sebagai pemecah zat makanan menjadi 

bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Panjang dari usus 

halus memiliki variasi yang pada umumnya disesuaikan pada ukuran tubuh, tipe 

makanan, dan faktor-faktor lainnya. Ayam broiler memiliki rataan panjang usus 

relatif sebesar 19,21 ± 1,79 cm/100 g bobot badan (Puspitasari, 2006) dan bobot usus 

halus berkisar antara 2,31-2,49% (Elfiandra, 2007). Alonso et al. (2000), peningkatan 

berat relatif jejunum dan kemampuan perenggangan usus dapat disebabkan oleh 

tingginya level karbohidrat kompleks termasuk pati yang resisten, oligosakarida, dan 

polisakarida non pati dan oleh persentase lektin dalam pakan. Panjang usus bervariasi 

sesuai dengan ukuran tubuh, tipe makanan, dan faktor-faktor lain. 
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2.4 Berat Bulu 

Berat bulu ayam diketahui setelah ayam yang dipotong lalu dicabuti bulunya 

untuk menjadikan ayam sebagai karkas  bersih. Bulu ditimbang untuk diketahui 

beratnya. Setelah diketahui beratnya, lalu dihitung nilai persentasenya dengan rumus :  

% berat bulu ayam = berat potong – berat potong tanpa bulu (g) × 100% 

    Berat potong (g) 

Persentase bagian non karkas pada ayam untuk setiap umur berbeda beda 

yaitu pemotongan 8 minggu persentase karkasnya untuk jantan 64,6%, kepala dan 

leher 6,5%, kaki 3,3%, hati 2,6%, ampela 4,4%, jantung 0,6%, usus 6,6%, darah 

5,4%, dan bulu 6,0%. Untuk betina karkas 71%, kepala dan leher 4,8%, kaki 4,5%, 

hati 3,1%, ampela 5,6%, jantung 0,6%, usus 0,5%, darah 4,2% dan bulu 9,6% (Deasy, 

2000). 

2.5 Bobot karkas (metode new york dressed) 

Menurut Muchtadi (2011), karkas adalah bagian tubuh unggas tanpa darah, 

bulu, kepala, kaki, dan organ dalam. Bentuk pemotongan ayam pedaging untuk 

dipasarkan ada dua macam, yaitu “New York Dressed”, 10% hilang dari bobot tubuh 

dan “Ready to Cook”, 25% hilang dari bobot tubuh. Karkas tersedia dari 

komponennya yaitu otot, tulang, lemak, dan kulit. 

Menurut Haberman (1956) dalam Kadiran, dkk,(2005) new york dressed yaitu 

ayam setelah disembelih dikurangi darah, bulu, tetapi masih dengan kepala, kaki dan 

jerohan ( usus, jantung, hati dan rempelo). New york dressed merupakan karkas yang 

siap dimasak dengan diikutkan giblet serta kepala . New york dressed bervariasi 

tergantung kondisi ayam, dimana ayam yang gemuk kehilangan berat lebih sedikit 

dibandingkan ayam yang kurus. Selama proses pengolahan akan terjadi kehilangan 

berat hidup kurang lebih 1/3 bagian (berat daging siap masak itu nantinya kurang 

lebih 2/3 dari berat hidupnya) karena bulu, kaki, cakar, leher, kepala, jeroan atau isi 

dalam dan ekor dipisah dari bagian daging tubuh dengan demikian daging siap masak 

itu hanya tinggal daging pada bagian tubuh tambah dengan siap masak itu 75% dari 

berat hidup. 
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Ayam yang dibutuhkan oleh manusia bisa berbagai macam dalam 

penyajiannya. Terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam pemotongan, 

diantaranya dengan cara new york dress, ready to cock, empty carcas, cut up dan 

boneless (Parker, 2003). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan 22 Mei sampai dengan 22 Juli 2014 yang 

pelaksanaannya bertempat di peternakan milik Bapak Fauzi di Dusun Mulyo Agung, 

Desa Jetak Lor, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisis proksimat pakan 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Arab 

Penelitian menggunakan ayam arab periode layer dengan umur 19 minggu 

sebanyak 27 ekor dengan rata-rata bobot badan 1336,4 ± 92,41 gram dan koefisien 

keragaman 6,91%, Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan untuk penelitian adalah kandang baterai dengan 

ukuran panjang x lebar x tinggi yaitu 40 x 20 x 40 cm/petak kandang. Setiap unit 

kandang dilengkapi dengan wadah pakan dan wadah minum. Peralatan yang 

digunakan untuk penelitian diantaranya lampu sebagai penerangan, timbangan digital 

kapasitas 5000 g dengan ketelitian 0,1 g, termometer, alat pembersih kandang, alat 

tulis dan kalkulator. 

3.2.3 Pakan Perlakuan  

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan basal terdiri atas 

konsentrat broiler, jagung dan bekatul dengan perbandingan 30% : 44,8% : 25,2%. 

Bahan pakan yang digunakan didapat dari toko bapak Kusno dengan harga jagung : 

Rp.5.000, bekatul : Rp.2.700 dan konsentrat broiler: Rp.7.800. Daun pepaya yang 

digunakan adalah jenis pepaya Thailand dengan umur tanaman 1,5 tahun yang 

didapat dari perkebunan pepaya di Dampit, Malang. Pemberian tepung daun pepaya 
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dengan mencampur ke dalam pakan dan proporsi pemberiannya yaitu 0%, 6 % dan 12 

% dalam pakan.   

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode Percobaan Lapang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 3 perlakuan dan 9 

ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah : 

P0 : pakan basal  

P1 : pakan basal + 6 %  tepung daun pepaya (setara dengan 3.72% BK) 

P2 : pakan basal + 12 %  tepung daun pepaya (setara dengan 7.45% BK) 

Kandungan BK tepung daun pepaya yaitu 62,11% 

Cara pembuatan tepung daun pepaya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram pembuatan tepung daun pepaya 

Tanaman daun pepaya 

Akar 

Dicuci agar bersih dari pestisida 

dan hama yang menempel pada 

daun pepaya 

dikeringkan dengan sinar 

matahari, kemudian digiling 

Buah Daun Bunga 

Daun Pepaya 

Tepung 

Daun 

Pepaya 
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3.3.1 Penyusunan Pakan 

Tepung daun pepaya ditimbang sebanyak 6 % dan 12 % dari jumlah pakan 

yang dibutuhkan ternak setiap harinya yaitu 100 gram/ekor/hari. Tepung daun pepaya 

setelah ditimbang dicampur dengan pakan basal sampai homogen, kemudian pakan 

perlakuan dengan tepung daun pepaya 6 % dan 12 % diberikan pada ternak sesuai 

dengan kebutuhan pakan ayam arab. Adapun kandungan zat makanan bahan pakan 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan zat makanan bahan pakan 

Zat makanan 
Bahan Pakan 

Jagung
1 

Bekatul
1 

Konsentrat
1 

Daun pepaya
2 

Protein Kasar (%) 9,97  10,08  38,46 10,42  

Lemak Kasar (%) 4,63  9,07  3,92 8,55  

Serat Kasar(%) 2,07  22,86 2,2 16,28  

Abu (%) 1,24  14,26 40,93 12,48  

Ca (%) 0,74  0,83  12,8 4,57  

P (%) 0,24  1,11  0,78 0,38  

Energi Metabolisme Kkal/kg 3500
3 

1630
3 

2905
4 

2871,4 

Sumber : 1. Laboratorium Nutrisi dan Makanan Fakultas Peternakan Universitas      

Brawijaya (2013) 

2. Widiyaningrum (2000) 

3. Hartadi et al (1997) 

4. Label konsentrat broiler 

 

Tabel 5. Proporsi dan kandungan zat makanan pakan basal (%BK) 

Bahan 

pakan 

Proporsi 

(%) 

Pk 

(%) 

Lk 

(%) 

Sk 

(%) 

Abu 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 
EM (Kkal) 

Jagung 44,8 4,46 2,07 0,93 0,55 0,33 0,11 1568 

Bekatul 25,2 2,54 2,29 5,77 3,59 0,21 0,28 410,76 

Konsentrat 30,00 11,54 1,18 0,66 12,279 3,84 0,23 871,5 

Jumlah 100 18,54 5,54 7,35 16,43 4,38 0,62 2850,26 

Keterangan : kandungan Zat Makanan Pakan Basal 
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Tabel 6. Kandungan Zat Makanan Pakan Perlakuan Hasil Perhitungan 

Zat 

makanan 

Pakan Perlakuan 

P0 P1 P2 

EM (Kkal/Kg) 2850,26 2921,47 2992,97 

PK  (%) 18,54 18,76 19,02 

LK  (%) 5,54 5,67 5,8 

SK (%) 7,35 7,6 7,85 

Ca  (%) 4,38 4,45 4,52 

P  (%) 0,62 0,63 0,63 

 

3.3.2 Pemberian Pakan 

Metode pemberian pakan dilakukan dengan memberikan pakan dalam jumlah 

dan pada waktu tertentu (Meal Feeding), kemudian diberikan 2 kali sehari pada jam 

08.00 WIB dan jam 14.00 WIB dengan jumlah pemberian yang sesuai dengan 

kebutuhan ayam arab yaitu 100 gram / harinya. Air minum diberikan secara 

adlibitum. 

3.3.3 Pengukuran Bulu, Karkas (metode new york dressed), dan Panjang Saluran 

Pencernaan 

Pengukuran ayam arab dalam perlakuan yang jumlahnya 27 ekor dilakukan 

pengambilan sampel masing – masing perlakuannya secara acak. Urutan pengambilan 

datanya yaitu sebagai berikut :  

a) Pemotongan 

 Pemotongan ayam dilakukan pada akhir penelitian yaitu 2 bulan dari awal 

penilitian, ayam dipotong secara manual menggunakan pisau tajam kusus. 

Pemotongan dilakukan pada pagi hari pukul 05.00 WIB di RPA Mulyo Agung, 

Dau. 

b) Pengambilan bulu 

 Ayam setelah dipotong kemudian ditimbang kembali untuk pengukuran darah 

dan dilanjutknan dengan pengambilan bulu. Pencabutan bulu dilakukan dengan 

mencelupkan ayam pada air panas supaya bulu mudah dicabut. Bulu yang dicabut 
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dikumpulkan sesuai perlakuan dan didiamkan pada suhu ruang agar air hilang, 

bulu yang sudah kering kemudian ditimbang dengan timbangan digital. 

Penimbangan dilakukan secara teliti dari setiap ekor ayamnya agar data yang 

dihasilkan valid. 

c) Pengukuran Karkas (Metode New York Dressed) 

 New york dressed yaitu dimana karkas ayam dengan menghilangkan 10% dari 

bobot ayam itu sendiri, bobot ayam dikurangi darah dan bulu. Ayam yang telah 

diambil bulunya kemudian ditimbang kembali guna pengambilan data new york 

dressed menggunakan timbangan digital.  

d) Pengukuran Panjang Saluran Pencernaan 

 Panjang saluran pencernaan diukur panjang, isi dan berat setiap bagiannya 

mulai dari oesofagus sampai colon meggunakan penggaris dengan satuan cm. 

Adapun batas – batas pengukuran setiap bagiannya yaitu dapat dilihat pada 

dibawah ini : 

  

  
Ket =            : batas pengukuran bagian - bagian saluran pencernaan 

Sumber   : Poultry Indonesia (2003) 

Gambar 2. Batas Pengukuran Panjang Saluran Pencernaan Ayam (Scanes dkk, 

2004) 
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3.4 Variabel Pengamatan 

Variable yang diamati meliputi : 

a. Panjang Saluran Pencernaan 

Panjang saluran pencernaan ayam dimulai dari paruh sampai dengan 

kloaka, yang meliputi paruh, esofhagus, crop, ventrikulus, proventrikulus, 

duodenum, jejunum, ileum, cekum, dan kolon. Penghitungan panjang saluran 

pencernaan digunakan penggaris 60 cm, dan timbangan digital untuk per-bagian 

salurannya. 

b. Berat Bulu 

Bulu pada ayam ditimbang satu - persatu dengan menggunakan 

timbangan digital. Berat bulu ayam arab berkisaran 30% dari bobot hidupnya. 

Berat bulu dapat dihitung dengan rumus: 

 

  

 

 

(Waskito, 1981). 

c. Bobot Karkas (metode new york dressed))  

Ayam arab betina dewasa tingginya mencapai 25 cm dengan bobot 1,0-

1,5 kg. Kepalanya berjengger tipis, bergerigi. Bobot karkas (metode new york 

dressed) dapat diketahui dengan cara ditimbang, dengan perhitungan: 

 

 

(Waskito, 1981). 

Persentase karkas dihitung menurut (Safalaoh, 2006) dengan rumus sebagai 

berikut: 

      

 
%  Bobot  karkas   =        Bobot karkas (g)      X 100 % 

     Bobot potong  (g) 

Berat bulu  = berat potong – (berat new york dressed + darah) 

% berat bulu ayam = berat potong – berat potong tanpa bulu (g) × 100% 

        berat potong (g) 

 

Bobot karkas (new york dressed) = berat potong – (berat bulu + darah) 
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3.5 Analisis Data 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi dengan menggunakan 

program excel. Data dianalisis dengan analisis ragam dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Apabila ada perbedaan pengaruh antar perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji BNT (Beda Nyata Terkecil). 

Model matematik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Yij = μ + τi + ε ij 

Keterangan : 

Yij : Respon percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Μ : Rataan umum 

Τi : Efek perlakuan ke-i 

ε ij : Error perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

i : 1, 2, 3 

j : 1, 2, 3, 4, 5 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil penelitian pengaruh penambahan tepung daun pepaya kedalam 

konsentrat menghasilkan berat badan ayam arab yang dapat dilihat pada Tabel  7. 

dibawah ini : 

Tabel 7. Data Bobot Badan Ayam Arab saat Penelitian Pada Umur 19 – 26 minggu 

Perlakuan Bobot badan awal (g) Bobot badan akhir (g) 

P0 1350,56 1335,2 

P1 1349,89 1225,1 

P2 1308,56 1269,7 

 

Hasil penelitian pengaruh penambahan tepung daun pepaya kedalam pakan 

terhadap panjang saluran pencernaan, berat bulu, dan bobot karkas (metode new york 

dressed) ayam arab petelur menunjukkan bahwa panjang saluran pencernaan, berat 

bulu, dan bobot karkas (metode new york dressed)) tertera pada tabel 8. 

Tabel 8. Rataan Panjang Saluran Pencernaan, Berat Bulu, dan Bobot karkas (metode 

new york dressed) 

 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 

Panjang saluran pencernaan 

(cm) 
177,167 ± 13,39 179,256 ± 11,46 177,5 ± 12,69 

Berat bulu (g) 423,78 ± 82,52 366,67 ± 76,04 427,78 ± 54,56 

Bobot karkas (metode new 

york dressed) (g) 
911,45 ± 102,52

 
858,45 ± 139,38

 
841,89 ± 134,18

 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Panjang Saluran Pencernaan  

Berdasarkan data pada (Tabel 8) dan analisis statistik (Lampiran 4), 

menunjukkan tidak berpengaruh beda nyata (P>0,05) terhadap panjang saluran 

pencernaan ayam arab umur 19 minggu selama penelitian. Hal ini dikarenakan 
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penambahan tepung daun pepaya dalam pakan dengan proporsi 0 %, 6 % dan 12 % 

tidak banyak meningkatkan kandungan protein dalam pakan, karena protein yang 

terkandung dalam tepung daun pepaya adalah 10,42 % (% BK), bisa juga 

dikarenakan metode percobaan dengan rancangan acak lengkap (RAL) yang di tinjau 

dari bobot badan, konsumsi pakan tidak memberikan perbedaan interaksi perlakuan 

terhadap perkembangan panjang saluran pencernaan ayam pada umur 19 minggu, ini 

dikarenakan masa laju perkembangan panjang saluran pencernaan sudah terhenti. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Jull, 1972 yang dikutip dari penelitian Brahmasto (2011) 

yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan panjang saluran pencernaan tertinggi pada 

unggas dicapai sejak menetas sampai umur 6 minggu, selanjutnya berangsur-angsur 

menurun dan suatu saat berhenti.  

Panjang saluran pencernaan perlakuan dengan penambahan tepung daun 

pepaya 6 % mengalami peningkatan sedangkan penambahan tepung daun pepaya 12 

% mengalami penurunan. Tepung daun pepaya juga tidak mengganggu ayam 

sehingga ketersediaan protein dan energi metabolis tidak mempengaruhi kecepatan 

aliran bahan makanan dalam panjang saluran pencernaan (Budiansyah dkk, 2003). 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa konsumsi protein dan energi dari perlakuan sudah 

memenuhi kebutuhan untuk memproduksi satu butir telur. Ayam pada masa awal 

bertelur membutuhkan energi dan protein untuk hidup pokok dan pertumbuhan. 

Masih adanya pertumbuhan pada masa tersebut menyebabkan protein dan energi 

yang dikonsumsi cenderung digunakan dahulu untuk kebutuhan pokok, dan 

pertumbuhan. Hal tersebut memberi suatu ketetapan bahwa penggunaan tepung daun 

pepaya dalam pakan sampai taraf 12 % tidak berefek negatif terhadap ayam arab dan 

aman untuk dikonsumsi. 

Panjang relatif saluran pencernaan salah satu faktor yang mempengaruhi 

adalah kecernaan. Amrullah (2003) menyatakan bahwa ukuran panjang, tebal dan 

panjang saluran pencernaan unggas bukan besaran yang statis. Perubahan dapat 

terjadi selama proses perkembangan karena dipengaruhi oleh  jenis pakan yang 

diberikan. Pakan yang banyak mengandung serat akan menimbulkan perubahan 

ukuran panjang saluran pencernaan sehingga menjadi lebih panjang, lebih panjang 
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dan lebih tebal. Pada semua bagian saluran pencernaan tidak terjadi peningkatan dari 

hasil penambahan tepung daun papaya dalam konsentrat (lampiran 5), kecernaan 

pakan tidak memberikan pengaruh interaksi dengan perlakuan penggunaan tepung 

daun pepaya, hal ini dikarenakan dengan penggunaan tepung daun pepaya memiliki 

kecernaan yang rendah karena kandungan serat kasar dalam pakan tinggi, dengan 

kandungan serat kasar yang tinggi dapat mempengaruhi kerja pada saluran 

pencernaan sehingga mempengaruhi penyerapan zat gizi didalam pakan yang 

terkonsumsi. Hal ini sesuai pendapat Iskandar (2007) bahwa pengaruh dari serat kasar 

terhadap kecernaan dan absorbsi yang disebabkan oleh peningkatan pakan dalam 

saluran pencernaan dapat mempengaruhi kondisi fisiologis saluran pencernaan.  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Bulu 

Berdasarkan data pada (Tabel 9) dan analisis statistik (Lampiran 4), 

menunjukkan bahwa penambahan tepung daun pepaya dalam pakan dengan level 

pemberian 6 % dan 12 % tidak berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap berat bulu 

selama penelitian. 

Berat bulu rata-rata yang diperoleh selama penelitian yaitu basal = 423,78 ± 

82,52, P1= 366,67 ± 76,04 dan P2 = 427,78 ± 54,56. Pada penelitian ini berat bulu  

ayam selama penelitian mempunyai berat bulu yang kurang bagus karena semakin 

tinggi perlakuan persentase berat bulu semakin naik. Hal ini dijelaskan oleh Packham, 

(1982) yang menyatakan bahwa dari hasil pemotongan setiap ekor ternak unggas 

akan diperoleh bulu sebanyak ± 6 % dari bobot hidup (berat potong ± 1,5 kg). Hal ini 

dikarenakan ayam arab petelur berbeda dengan bangsa ayam lainnya yang cenderung 

produksi bulu ayam arab lebih banyak dari bulu ayam lainnya, sehingga dalam 

perhitungannya menjadi lebih besar pada ayam arab. Ayam arab hanya nampak lebih 

besar bila dilihat, namun sesungguhnya bulu yang menutupinya yang membuat ayam 

lebih besar sedangkan daging ayam arab sendiri lebih kecil dari yang dilihat jika 

masih tertutup bulu. Hasil penelitian tidak mendekati data rataan persentase berat 

bulu ayam kampung umur 12 minggu yang diperoleh pada penelitian Deasy (2000) 

yaitu sebesar 3,04 % – 7,03 %. Adanya indikasi bahwa kandungan protein sebesar 
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18,54 % dalam pakan membuat persentase bulu ayam arab pada penelitian ini 

menjadi lebih tinggi dibandingkan pada hasil penelitian Deasy (2000). Hasil rataan 

berat bulu ayam pada hasil penilitian ini yaitu pakan basal = 30,9 %, perlakuan 6 % = 

29,89 , perlakuan 12 % = 33,6 %.  

Berat bulu pada perlakuan dengan penambahan tepung daun pepaya 6 % 

mengalami peningkatan dan penambahan tepung daun pepaya 12 % mengalami 

penurunan, penurunan berat bulu disebabkan karena setiap ternak memiliki 

kemampuan mencerna makanan yang berbeda sedangkan peningkatan berat bulu 

disebabkan karena adanya peningkatan zat makanan pada pakan perlakuan. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Karkas (metode new york dressed) 

Berdasarkan dari data pada (Tabel 9) dan analisis statistik (Lampiran 3), 

menunjukkan bahwa penambahan tepung daun pepaya pada konsentrat dengan level 

pemberian 0%, 6 % dan 12 % tidak berpengaruh berbeda nyata (P>0.05) terhadap 

bobot karkas (metode new york dressed) selama penelitian. Hasil tidak berbeda nyata 

didapatkan karena kandungan protein dalam pakan perlakuan juga digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam pembentukan bagian tubuh penting lainnya dan tidak 

hanya bagian luar serta organ dalam pada saat umur 19 minggu. Hal ini juga 

dijelaskan oleh Bota, (2007) bahwa protein dalam kandungan pakan untuk 

membentuk bagian-bagian penting dari tubuh hewan, misalnya jaringan lunak, otot, 

jarinan ikat, kolagen, kulit, rambut, kuku, bulu, dan paruh pada ayam, serta ayam 

petelur dara ( umur 8-18 minggu ) membutuhkan 14-16 % protein dengan energy 

2600-3000 kkal/kg pakan.  

Ayam pada masa awal bertelur membutuhkan energi dan protein untuk hidup 

pokok, pertumbuhan dan produksi telur. Masih adanya pertumbuhan pada masa 

tersebut menyebabkan protein dan energi yang dikonsumsi cenderung digunakan 

dahulu untuk hidup pokok, pertumbuhan ( Widjastuti, 2009 ). Hasil rataan bobot 

karkas ayam pada hasil penilitian ini yaitu pakan basal = 69,0 %, perlakuan 6 % = 

70,1 % , perlakuan 12 % = 66,36 %. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah penambahan 

tepung daun pepaya dalam konsentrat tidak berpengaruh terhadap panjang saluran 

pencernaan, berat bulu, dan bobot karkas (metode new york dressed) ayam arab. 

Perlakuan berat bulu dan bobot karkas (metode new york dressed) yang mengalami 

peningkatan kualitas yaitu penambahan 6 % tepung daun papaya. 

 

5.2 Saran 

Hasil penelitian dapat disarankan penambahan tepung daun pepaya dalam 

pakan agar sampai level 6 % ,karena di atas level tersebut mengalami penurunan atau 

memberikan efek negatif terhadap berat bulu, dan bobot karkas (metode new york 

dressed) ayam arab. 



31 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Achmanu dan Muharlien. 2011. Ilmu Ternak Unggas. UB Press. Malang 

 

Ahmad, A. 2014. Pengaruh penambahan jus daun pepaya dalam pakan terhadap 

indeks bentuk telur, indeks putih telur dan indeks kuning telur ayam 

arab petelur. http://fapet.ub.ac.id/wp content /uploads 2014/06/.pdf. 

diakses tanggal 18 Oktober 2014 

 

Alonso, JM. dkk. 2000. Toxocara seroprevalence in children from a subtropical city 

in argentina. Abstract. Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paolo; 42(4): 235 -7 

 

Amrullah, I.K. 2003. Nutrisi Ayam Petelur. Lembaga Satu Gunung Budi. Bogor 

 

Anonimous. 2002. Penggunaan Energi dalam Ayam Pedaging. http://cjfeed.co.id 

Diakses tanggal 1 Oktober 2014 

 

                   . 2002. Telur dan Produksi Telur. Laboratorium Ilmu Ternak Unggas. 

Jurusan Produksi Ternak. Fakultas Peternakan UGM. Yogyakarta. 

 

                    . 2013. Papaya. http://en.wikipedia.org/wiki/Papaya. Diakses tanggal 06  

februari 2015 

 

Ardina, Y. 2007. Development of antiacne gel formulation and minimum inhibitory 

concentration determination from Carica papaya leaves extract 

(Carica papaya A Linn). http://digilib.itb.ac.id/gdl.php. Diakses pada 

06 Januari 2015 

 

Argo, L.B., Tristiarti, dan I. Mangisah. 2013. Kualitas fisik telur ayam arab petelur 

fase 1 dengan berbagai level azolla microphilla. J. Anim. Agricult. 

2(1):9-10. 

 

Bambang. 2000. Cara Sukses Beternak Ayam Petelur. www. warintek. 

ristek.go.id%2Fpeternakan%2Fbudidaya%2Fayam_buras.pdf. 

Diakses tgl 8 Februari 2015 

 

Bell, D. and G. Weaver. 2002. Commercial Chicken Meat and Egg. Kluwer 

Academic Publishers, United States of America. 

  

Binawati, K. 2008. Pengaruh lanskeptur terhadap kualitas telur ayam arab. Journal of 

Science. 1 (2) : 28-34 

Blakely, J., and D.H. Bade. 1998. Ilmu Peternakan. Edisi ke- 4. UGM Perss. 

Yogyakarta. 

http://fapet.ub.ac.id/wp%20content%20/uploads%202014/06/.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Papaya
http://digilib.itb.ac.id/gdl.php


32 
 

Bota, B.J. 2007. Pengaruh penambahan tepung daun pepaya (carica papaya l less) 

dalam pakan komersil terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan dan konversi pakan pada ayam pedaging jantan. 

http://www.Jiptunair.com/search:daunpepaya. Diakses pada tanggal 

11 September 2014 

 

Brahmasto, L.R.W. 2011. Perkembangan saluran pencernaan ayam arab, ayam kedu, 

dan ayam buras super maron yang diberi pakan dengan level protein 

yang berbeda. Skripsi. Fakultas Peternakan. Universitas Diponegoro, 

Semarang. Universitas Diponegoro 

 

Budiansyah, A. 2003. Pengaruh penggunaan silase tepung daging keong mas 

(pomaceae sp) dalam ransum terhadap pertumbuhan dan karkas ayam 

broiler. J. Ilmiah Ilmu-ilmu Peternakan. 6 (4) : 227-234. 

 

Deasy, A.A. 2000. Evaluasi Ransum yang menggunakan kombinasi pollard dan 

duckweed terhadap persentase berat karkas, bulu, organ dalam, lemak 

abdominal, panjang usus dan sekum ayam kampung . Skripsi. Bogor 

(ID): Institut Pertanian Bogor. 

 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1991. Daftar Komposisi Bahan 

Makanan. Bhratara Karya Aksara. Jakarta. 

 

Diwyanto, K. dan S.N. Prijono. 2007. Keanekaragaman Sumber Daya Hayati Ayam 

Lokal Indonesia: Manfaat dan Potensi. Pusat Penelitian Biologi, 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bogor. 

 

Elfiandra. 2007. Pemberian warna lampu penerangan yang berbeda terhadap organ 

dalam ayam broiler. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian 

Bogor, Bogor. 

 

Fachraniah, E. Kurniasih dan M. Azhar. 2011. Pestisida Alami dari Daun dan Batang 

Pepaya. Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe. 

Aceh. 

  

Hartadi, H., Reksohadiprojo, S., dan Tillman, A.D. 1997. Tabel Komposisi Pakan 

untuk Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 

 

Hasanah, E. 2005. Pengaruh penambahan antioksidan dan pengkelat logam terhadap 

aktifitas proteolitik enzim papain. Skripsi. Fakultas MIPA-IPB. Bogor 

Hussey, N.W. and T.W. Tinsley. 1981. Impressions of insect pathology in the 

people's republic of China, p. 285-795. In H.D. Burges (Ed.). 

Microbial Control of Pests and Plant Diseases 1970-1980. Academic 

Press, London. 

http://www.jiptunair.com/search:daunpepaya


33 
 

Ipteknet. 2007. Taaman Obat Indonesia. BPPT dan Ristek. http://www. 

Ipteknet.id/ind/pd_tanobat. Diakses 22 Maret 2007. 

 

Iskandar dan Sartika. 2008. Profile Ayam Arab. http://sentralternak.com/ index.php 

/2008/08/ 02/profile-ayam-arab/. Diakses tanggal 7 Oktober 2014. 

 

Kamaruddin, M. dan Salim. 2002. Pengaruh pemberian air perasan daun pepaya pada 

ayam: Respon Patofisilogik Hepar. J. Sains Vet : 37-43 

 

Krisna, K.L., Paridhavi, M. and Patel, J.A.. 2008. Review on nutritional, medicinal 

and pharmachological properties of papaya (Carica papaya L.). Nat. 

Prod. Rad. 7(4):364-373 

 

Lundin, E., J. X. Zhang, C.B. Huang, C.O. Reuterving, G. Hallmans, C. Nygren & R. 

Stenling. 1993. Oat bran, rye bran, and soybean hull increases goblet 

cell volume density in the small intestine of golden hamster. A 

histochemical and stereologic light – microscopic study. Scandinavia 

Journal of Gastroenterology. 28 (1) : 15 – 22.  

 

Mountney, GJ. 1976. Poultry Products Tecnology. The AVI Publishing Co, Inc, 

Westport, Connectitcut. 

 

Muchtadi, M.S. dkk. 2011.Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan.Bandung:Alfabet. 

https://sitimalika318.wordpress.com/author/sitimalika. diakses pada 

tanggal 07 januari 2015 

 

Nataamijaya, A. G., A.R. Setioko, B. Brahmantiyo dan K. Diwyanto. 2003.  

Performans dan karakteristik tiga galur ayam lokal (Pelung, Arab dan 

Sentul). Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian dan 

Veteriner. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor 

 

North, M. O., 1992.Commercial Chicken Production Manual. 5
th
 Edition. The Avi 

Publishing Company., Inc. Westport. Connecticut. New York. 

 

Paramita. W., H. Setyono, T. Nurhayati dan M. Lamid. 2003. Prospek pemanfaatan 

daun pepaya untuk meningkatkan produksi telur dan konsumsi pakan 

pada ayam buras. J. Penelitian Medika Eksata. Vol.2 : 10 – 16. 

 

Parker, R. 2003. Intoduction to Food Science. Delmar. United States of America. 
 

Scanes, C.G., G. Brant & M. E. Ensminger. 2004. Poultry Science. 4th Edition. 

Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey. 

 

http://sentralternak.com/%20index.php%20/2008/08/%2002/profile-ayam-arab/
http://sentralternak.com/%20index.php%20/2008/08/%2002/profile-ayam-arab/
https://sitimalika318.wordpress.com/author/sitimalika


34 
 

Smith, J.B. dan Mangkoewidjojo, S. 1988. Pemeliharaan, Pembiakkan dan 

Penggunaan Hewan Percobaan di Daerah Tropis. Jakarta (ID): UI 

Press. 

 

Standard Nasional Indonesia (SNI). 2006. Pakan Ayam Ras Petelur (Layer). Badan 

Standarisasi Nasional. Indonesia. Ditjenak. Deptan. 

 

Sturkie, PD., Griminger, P. 1976. Blood: Physical Characteristics, Formed Elements, 

Hemoglobin and Coagulation. Dalam: Sturkie PD (Editor). Avian 

Physiology. 3rd Ed. Heidelberg (GM): Springer Verlag Inc. 

 

Sutarpa dan Sutama, I.N. 2008. Daun pepaya dalam ransum menurunkan kolesterol 

pada serum dan telur ayam. Jurnal Veteriner September 2008, Vol. 9 

No. 3 : 152-156. ISSN : 1411-8327 

 

USDA, Phytochemical and Ethnobotanical Database. 2001. Treating Livestock 

Medical Plant or Toxis. Cariapapaya. Available on lineat 

http://www.probe.nalusda.gov:8300/ogibin/browse/phytochemdb. 

diaskses 18 Desember, 2014  

   

Usman, dan Ramdani. A.N. 2010. Pertumbuhan ayam broiler (melalui sistem 

pencernannya) yang diberi pakan nabati dan komersial dengan 

penambahan dysapro. Institute Pertanian Bogor. Bogor. 

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/62959. Diakses pada tanggal 

07 januari 2015 

 

Widiyaningrum, P. 2000. Pengaruh padat jenis penebaran dan jenis pakan terhadap 

produktifitas tiga spesies jangkrik local yang dibudayakan. Disertasi. 

Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

 

Windharyati, S. 2002. Pengaruh imbangan asam amino dengan energi metabolisme 

dalam ransum terhadap performa itik mojosari. Tesis. Fakultas 

Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

 

Zhou, Z. X., Isswhiki, Y. K. Yamauchi & Nakahiro. 1990. Effects of force feeding 

and dietary cereal a gastrointestinal size endogenous induks. J.Brit 

Poult. Sci. 31 : 307-317. 

 

http://www.probe.nalusda.gov:8300/ogibin/browse/phytochemdb
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/62959

