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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri peternakan di Indonesia tidak hanya memiliki potensi yang hebat, 

tetapi juga mempunyai prospek yang sangat menjanjikan. Jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2015 diatas 250 juta jiwa merupakan sebuah pasar yang 

sangat potensial bagi hasil peternakan sekaligus mencerminkan prospek yang 

sangat bagus bagi peternakan Indonesia. Selain ternak sapi atau kambing, dunia 

perunggasan kini telah berkembang menjadi sebuah industri yang cukup 

menjanjikan meskipun belum menunjukkan perkembangan yang optimal (Wasito, 

2005). 

Semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi protein 

hewani menyebabkan peningkatan permintaan daging ayam ras pedaging. Daging 

ayam ras pedaging merupakan bahan makanan protein hewani yang murah dan 

mudah didapat (Meliandasari dkk., 2015). Ayam ras pedaging merupakan salah 

satu ternak yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi gizi 

masyarakat yang semakin meningkat. Ayam ras pedaging merupakan ayam 

pedaging final stock yang efektif dalam memproduksi daging. Kelebihan dari 

ayam ras pedaging adalah pertumbuhannya cepat, konversi ransumnya rendah dan 

dapat dipanen dalam waktu yang cukup singkat (Rasyaf, 1994). 

Disamping memiliki kelebihan, ayam ras pedaging juga memiliki 

kelemahan yaitu mudah mengalami stres yang diakibatkan oleh cekaman panas 

yang dapat menurunkan produktivitas ayam tersebut. Ternak unggas merupakan 

spesies yang sangat rentan terhadap dampak stres karena unggas tidak mampu 
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menyeimbangkan antara produksi atau panas yang diterima oleh tubuh dan 

pembuangan panas tubuhnya. Secara umum dampak negatif dari stress panas 

adalah menurunkan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan yang rendah dan 

mudah terserang penyakit sehingga menyebabkan tingginya angka kematian 

(Teeter et al., 1986; Quinteiro-Filho et al., 2010).  Pemeliharaan ayam yang telah 

didukung dengan tata laksana pakan dan manajemen yang sudah baik belum 

cukup untuk memperoleh produktivitas yang tinggi, tanpa didukung oleh 

pengendalian lingkungan yang tepat (Erwan dan Febriyanti, 2015). 

Dewasa ini, beberapa strategi nutrisi telah direkomendasikan untuk 

mengatasi efek negatif dari stress panas pada ayam (Leeson, 1986; Yahav, 2000). 

Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah dengan cara memberikan asam 

amino melalui oral atau minum pada ternak. Strategi pakan di tujukan dirancang 

setelah mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya jenis unggas, waktu 

produksi, umur, durasi HT intensitas ancaman panas dan kesehatan pada unggas. 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa dengan penambahan 

asam amino L-sitrulin dapat menurunkan suhu tubuh ayam petelur dalam keadaan 

temperatur standar (30
0
C) (Chowdury et al., 2015). Selanjutnya, Erwan dan 

Febriyanti (2015, unpublished) menjelaskan bahwa pemberian L-sitrulin secara 

oral dapat juga menurunkan suhu tubuh ayam ras pedaging. Namun demikian 

sampai saat ini belum ada laporan tentang pengaruh suplementasi asam amino 

tersebut terhadap performan dan karakteristik karkas pada ayam ras pedaging. 

Salah satu jenis buah yang dimanfaatkan dalam dunia kesehatan adalah 

semangka, dan pada umumnya orang di Indonesia hanya menggunakan semangka 

sebagai hidangan penutup makanan misalnya setelah seseorang memakan jenis 
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makanan yang tinggi kadar kolesterol, dikonsumsi sebagai buah segar, atau 

sebagai minuman. Mayoritas masyarakat hanya mengkonsumsi bagian daging 

buah berwarna merah atau kuning yang segar, sedangkan kulit semangka hanya 

dibuang sebagai limbah tanpa ada pemanfaatan lebih lanjut. Kulit buah semangka 

sama pentingnya dengan bagian daging buah semangka. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rimando dan Perkins-Veazie (2005) membuktikan bahwa kulit 

semangka mengandung asam amino sitrulin mencapai 60% atau 24,4 mg/g berat 

kering. Selanjutnya, Tarazona-Diaz et al. (2011) menemukan bahwa kulit 

semangka mengandung 3,34 g/kg asam amino sitrulin. 

Menurut Guoyao et al. (1992), pada daging dan kulit buah semangka 

ditemukan asam amino sitrulin. Asam amino sitrulin lebih banyak ditemukan pada 

kulit semangka yakni sekitar 60% dibanding dagingnya. Semangka merupakan 

sumber yang kaya asam amino (non-esensial) seperti asam amino L-sitrulin 

(Rimando dan Perkins-Veazie, 2005). Asam amino L-sitrulin adalah scavenger 

radikal hidroksil yang efisien dan antioksidan yang kuat (Fang et al., 2002). 

Wakabayashi et al. (1994) melaporkan bahwa adanya sintesis de novo dari L-

sitrulin dalam usus kecil tikus. Selain itu (Dhanakoti et al., 1990) melaporkan 

bahwa adanya kemungkinan asam amino arginin menjadi asam amino non-

esensial dengan mengkonversi sebagian besar (83%) dari sitrulin untuk arginin 

didalam ginjal. Arginin adalah asam amino esensial yang memiliki peran yang 

kuat dalam reproduksi, paru, ginjal, saluran pencernaan, hati dan sistem kekebalan 

tubuh dan memfasilitasi penyembuhan luka (Collins et al., 2007). Sitrulin 

digunakan dalam oksida nitrat (NO) sistem pada manusia dan memiliki potensi 

antioksidan dan peran vasodilatatory (Ikeda et al., 2000).  
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Berdasarkan uraian diatas adanya keterkaitan antara performa dan 

karakteristik karkas dengan asam amino sitrulin. Performa merupakan tampilan 

yang dapat diukur dari efisiensi ransum, pertumbuhan bobot badan, nilai konversi 

ransum dan mortalitas. Menurut Ensminger (1992) performa yang baik dapat 

dilihat dari konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum. 

Faktor pendukung untuk mendapatkan performa atau pertumbuhan yang bagus 

yaitu: bibit, pakan yang diberikan, lingkungan dan manajemen pemeliharaan 

(Rasyaf, 2010). 

Sedangkan karkas unggas didefinisikan sebagai bagian dari tubuh unggas 

yang telah disembelih, dicabut bulu, dikeluarkan isi rongga perut, dan dibersihkan 

tanpa bagian leher, kepala dan kaki (Siregar dkk., 1980). Persentase karkas dapat 

digunakan sebagai ukuran untuk menilai produksi ternak daging (Abubakar dan 

Nataamijaya, 1999). 

Menurut Swatland (1984) bagian-bagian karkas unggas adalah sayap, yaitu 

bagian daging pada tulang radius ulna dan humerus dengan tulang-tulangnya, 

dada yaitu daging yang menempel pada tulang sternum dengan tulang-tulangnya, 

paha yaitu bagian daging yang melekat pada tulang pelvis tanpa tulang-tulangnya 

dengan ditambah daging dan tulang paha, serta punggung yaitu bagian yang 

memanjang dari pangkal leher sampai pada bagian pelvis dengan daging dan 

tulang yang ada padanya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan memanfaatkan kulit semangka yang akan diekstrak dan 

dicampurkan ke dalam air minum ayam ras pedaging. Adapun judul penelitian 

yang akan dilaksanakan adalah “Efek Suplementasi Ekstrak Kulit Semangka 
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(Citrullus vulgaris) di Dalam Air Minum terhadap Performa dan  

Karakteristik Karkas Ayam Ras Pedaging”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian beberapa 

level ekstrak kulit buah semangka terhadap performa dan karakteristik karkas 

ayam ras pedaging. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi tentang pemanfaatan 

ekstrak kulit buah semangka terhadap performa dan karakteristik karkas ayam ras 

pedaging. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian  

Diduga dengan penambahan ekstrak kulit semangka di dalam air minum 

dapat meningkatkan konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan, 

menurunkan nilai konversi ransum serta mengefisienkan konsumsi air minum dan 

dapat meningkatkan karakteristik karkas pada ayam ras pedaging. 

 

 

 

 


