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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging merupakan hasil persilangan yang dihasilkan dari jantan 

Strain Cornish dengan betina yang besar yaitu Plymounth Rocks yang merupakan 

strain bertulang tinggi putih. Ayam pedaging mempunyai kemampuan tinggi 

dalam mengubah bahan makanan menjadi daging, dalam waktu pemeliharaan 

sekitar 4-5 minggu dan siap dipanen. Pertumbuhannya sangat cepat sejak usia 1 - 

5 minggu.  Di Indonesia, ayam pedaging umumya dipasarkan dengan bobot hidup 

antara 1,3 - 1,6 kg  (Rasyaf, 1995). Menurut Ensminger (1992), Secara fisik ayam 

pedaging biasanya mempunyai warna dominan putih, telah diseleksi untuk 

pertumbuhannya yang cepat, mempunyai karakteristik daging  yang baik seperti 

bagian dada yang lebar, bentuk badan yang dalam dan hasil daging yang banyak. 

Dalam kaitan ini efisiensi pertumbuhan biasanya diukur dari bobot badan dewasa, 

konversi ransum dan umur yang dicapai pada bobot yang diinginkan (North and 

Bell, 1990). 

Menurut Yuniarty (2011), produktivitas ayam pedaging dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain genetik, iklim, nutrisi dan penyakit. Keunggulan ayam 

pedaging akan terbentuk jika didukung oleh lingkungan, karena sifat genetis saja 

tidak menjamin keunggulan tersebut dapat timbul. Ayam pedaging akan nyaman 

hidup dan berproduksi pada suhu lingkungan 18-21°C, namun kita ketahui bahwa 

suhu di Indonesia lebih panas sehingga memungkinkan ayam mengurangi 

konsumsi ransum dan lebih banyak minum (Abun et al., 2006). Disamping itu 

menurut Ichwan (2003) faktor ransum menyangkut kualitas  dan kuantitasnya 

sangat menentukan terhadap produktivitas ternak.  Pertumbuhan yang cepat tidak 
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muncul jika tidak didukung dengan ransum yang mengandung nutrisi yang 

lengkap dan seimbang (asam amino, asam lemak, mineral dan vitamin) sesuai 

dengan kebutuhan ayam. Jika faktor suhu dan ransum sudah teratasi maka faktor 

manajemen perlu diperhatikan pula. Ayam pedaging perlu dipelihara dengan 

teknologi yang dianjurkan oleh pembibit untuk mendapatkan hasil sesuai yang 

diharapkan (Abun dkk, 2006). 

Penggunaan lemak tinggi pada industri ayam pedaging sudah menjadi 

praktek sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan energi bagi ayam pedaging, sebab 

tanpa pemberian lemak tinggi kebutuhan energi tidak dapat terpenuhi. Namun, 

pemberian lemak tinggi dalam ransum ayam pedaging dapat menghasilkan daging 

dengan kualitas yang rendah,  yang ditandai dengan tingginya kadar lemak dalam 

daging. Selain itu, daging ayam pedaging yang dihasilkan masih belum bebas dari 

cemaran mikroba patogen dan belum bebas antibiotik (Santoso, 2010). 

 Permasalahannya  dapat diberi solusi dengan pemberian ransum yang dapat 

menurunkan kandungan lemak pada daging namun protein dan asam–asam amino 

lainnya tetap ada. Istilah tersebut biasa dikenal dengan feed aditive atau imbuhan 

ransum sesuai yang disampaikan Yuniarty (2011) didefinisikan sebagai bahan 

yang ditambahkan ke dalam ransum, biasanya dalam jumlah sedikit dan bukan 

sebagai sumber zat gizi, yang dapat memengaruhi karakteristik ransum, 

meningkatkan kinerja, kesehatan dan kualitas produk ternak. Tumbuhan ransum 

tersebut dapat diperoleh dengan mudah dan efisien misalnya kulit semangka 

(Citrullus vulgaris, Schard). 
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2.2. Bobot Badan Akhir 

Menurut Hadi (2002), bobot badan akhir adalah bobot hidup ayam pada 

akhir pemeliharaan yakni umur 35 hari. Bobot hidup tersebut menunjukkan 

produktivitas ayam pedaging sebagai respon terhadap ransum yang diberikan. 

Bobot badan akhir yang dihasilkan dapat mempengaruhi besar kecilnya 

pendapatan yang diterima peternak, karena bobot badan akhir akan menentukan 

hasil penjualan (Retnani dkkl.,  2009). 

Bobot badan akhir merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan. Pertumbuhan itu sendiri menurut Anggorodi (1980) 

didefinisikan sebagai pertambahan dalam bentuk dan bobot jaringan seperti otot, 

tulang jantung, dan semua jaringan tubuh yang lainnya. Ditambahkan pula bahwa 

pertumbuhan tersebut meliputi peningkatan ukuran sel-sel tubuh dan peningkatan 

ukuran sel-sel individu, dimana pertumbuhan itu mencakup empat komponen 

utama yaitu peningkatan total lemak tubuh dalam jaringan adipose dan 

peningkatan ukuran skeleton, peningkatan total lemak tubuh dalam jaringan 

adipose dan peningkatan ukuran bulu, kulit dan organ dalam (Rose, 1997). 

2.3. Karkas dan Persentase Bobot Karkas Ayam Pedaging 

Karkas ayam merupakan ayam yang telah dipotong dan dibuang bulu, 

dikeluarkan jeroan dan darahnya  kepala dipisahkan dengan leher hingga batas 

pemotongan dan kaki. Karkas ayam dibuat klasifikasinya berdasarkan bagian-

bagian tubuh (Rasyaf, 1992). Ada pula karkas ayam pedaging yang dibuang 

kulitnya disamping bagian-bagian tubuh yang telah disebutkan tadi (Rizal, 2006). 

Menurut Leeson dan Summers (1980) bobot karkas ayam pedaging umur 42 hari 

sekitar 1.128,4g-1.523,2g atau 64,7-71,2% dari bobot hidupnya. 
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Menurut Resnawati (2004), selama proses pengolahan yaitu dari bentuk 

ayam yang hidup hingga terwujud daging ayam yang siap masak akan terjadi 

kehilangan bobot hidup kurang lebih 1/3 bagian (bobot daging siap masak itu 

nantinya kurang lebih 2/3 dari bobot hidupnya) karena bulu, kulit, kaki, cakar, 

leher, kepala, jeroan atau isi dalam perut dan ekor dipisah dari bagian daging 

tubuh dengan demikian daging hanya tinggal 75% dari bobot hidup. Produksi 

karkas berhubungan erat dengan bobot badan dan besarnya karkas ayam pedaging 

cukup bervariasi. Perbedaan ini disebabkan oleh ukuran tubuh, tingkat kegemukan 

dan tingkat perdagingan yang melekat pada dada  Besarnya persentase karkas dari 

bobot hidup sekitar 75%. Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor 

sebelum dan setelah pemotongan, faktor sebelum pemotongan yang dapat 

memengaruhi kualitas daging antara lain adalah genetik, spesies, bangsa, tipe 

ternak, jenis kelamin, umur, ransum termasuk bahan adiktif dan stres, faktor 

setelah pemotongan yang memengaruhi kualitas daging antara lain meliputi 

metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, pH karkas dan daging, 

bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, hormon dan antibiotik 

(Nurhayati, 2008). 

2.4. Lemak Abdominal dan Persentase Lemak Abdominal Ayam Pedaging 

Lemak abdominal didapat dari lemak yang terdapat pada sekeliling gizard 

dan lapisan yang menempel antara otot abdominal serta usus (Kubena et al., 

1974). Lemak pada tubuh ternak terbagi atas subkutan (bawah kulit), bawah perut, 

dalam otot (intramuskuler), lemak abdominal pada ayam jantan lebih banyak dan 

semakin bertambah umur semakin tinggi jumlahnya dan lemak subkutan: 13,25% 

umur 3 minggu dan 33,87% pada umur 9 minggu (Resnawati, 2004). Menurut 
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Piliang dan Djojosoebagio (2002) salah satu tempat penyimpanan lemak adalah 

rongga perut (abdomen) yaitu jaringan adiposa yang berperan dalam proses 

penyimpanan lemak tersebut, lemak merupakan salah satu penyusun jaringan 

untuk menyimpan energi oleh tubuh. Secara bertahap lemak diambil dari 

peredaran darah dan disimpan terutama dibawah kulit dan dalam perut 

(Suprayitno, 2006). 

Lemak abdomen akan meningkat pada ayam diberi ransum protein rendah 

dan energi ransum tinggi, energi yang berlebih akan disimpan dalam bentuk 

lemak dalam jaringan-jaringan. Wilson et al. (1982) menyatakan salah satu faktor 

nutrisi yang mempengaruhi timbunan lemak abdominal ayam pedaging adalah 

lemak dalam ransum. Lemak dalam ransum berpengaruh terhadap pembentukan 

lemak pada unggas (Resobrough et al, 1999). Salah satu jaringan tubuh yang 

digunakan untuk menyimpan kelebihan energi adalah sekitar bagian perut 

(Fontana et al., 1993). Rataan persentase bobot lemak abdomen berkisar 1,50–

2,11% sedangkan dilaporkan Bilgili et al. (1992) bahwa persentase lemak 

abdomen ayam pedaging 2,6–3,6%. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan 

strain dan kandungan nutrisi ransum, tingkat energi dan asam amino pada ransum 

nyata memengaruhi lemak abdomen (Resnawati, 2004). 

Kelebihan energi dalam tubuh ayam akan disimpan  dalam  bentuk  lemak, 

sedangkan metabolisme pembentukan lemak tersebut membutuhkan banyak 

energi, maka secara tidak langsung terjadi pemborosan energi ransum. 

Penimbunan lemak abdomen termasuk ke dalam hasil ikutan, merupakan 

penghamburan energi dan pengurangan bobot karkas, karena lemak tersebut 

dibuang pada waktu pengolahan. Lemak abdomen merupakan salah satu 

komponen lemak tubuh, yang terdapat dalam rongga perut (Yusmaini, 2008). 
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Ayam pedaging cenderung menyimpan lemak jika penggunaan energi tidak 

efisien dan dalam waktu lama. Pemeliharaan ayam pedaging di daerah tropis 

dapat menghasilkan lemak abdomen 2,85% dari bobot hidup umur 6 minggu.  

Kelebihan energi dapat menghasilkan lemak, lemak disimpan dalam tubuh 

sehingga ayam pedaging terlihat gemuk, penimbunan lemak semakin meningkat 

setelah ayam pedaging memasuki masa akhir, karena setelah puncak pertambahan 

bobot badan di usia 4 minggu pertambahan lemak semakin meningkat, 

penimbunan lemak ini semakin intensif apabila ayam pedaging kurang bergerak 

(Yusmaini, 2008). 

Pemeliharaan intensif memungkinkan pergerakan ternak terkontrol, 

sehingga tidak banyak energi yang terbuang, akibatnya ternak mengalami over 

energi dan disimpan dalam bentuk lemak-lemak abdomen. Adapun fungsi lemak 

abdomen yaitu sebagai cadangan energi untuk menjamin homeostatis kalori, 

sebagai bantalan terhadap benturandan sebagai penahan dingin waktu suhu 

lingkungan menurun (Mahfudz, 2009). Menurut Lesson and Summers (1980), 

persentase lemak abdominal antara 1,40-2,60% dari bobot badan. Lemak 

abdominal dapat mencapai 2 % dari bobot tubuh (Rose, 1997). 

2.5. Potensi Kulit Semangka (Citrullus vulgaris, Schard ) 

Semangka atau disebut juga (Citrullus vulgaris S. ) bukanlah tanaman asli 

Indonesia, melainkan berasal dari Afrika tropik, yang kemudian berkembang ke 

Mesir, Eropa, dan Asia termasuk Indonesia. Kini tanaman semangka telah 

dibudidayakan secara komersial di seluruh dunia yang mempunyai iklim tropik. 

Di daerah yang beriklim dingin, tanaman semangka diusahakan di dalam rumah 

kaca atau dibawah sungkup plastik misalnya di Eropa dan Jepang (Sunarjono, 
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1990). Semangka merupakan salah satu buah yang sangat  digemari masyarakat 

Indonesia karena rasanya yang manis, renyah dan kandungan airnya yang banyak, 

kulitnya yang keras dapat berwarna hijau pekat atau hijau muda dengan larik larik 

hijau tua tergantung varietasnya. Daging buahnya yang berair berwarna kuning 

atau merah (Prajnanta, 2003). Buah ini memiliki banyak varietas, sebagai contoh 

semangka tanpa biji merupakan varietas hasil rekayasa genetika dari semangka 

berbiji. Secara turun temurun semangka dimanfaatkan sebagai penurun tekanan 

darah (Sunarjono, 1990). 

 
Gambar 2.1. Kulit semangka Kuning (Citrullus Vulgaris, Schard) 

Klasifikasi tanaman semangka menurut Rukmana (1994), tanaman 

semangka termasuk ke dalam : Divisio : Spermatophyta, Subdivisio : 

Angiospermae, Klas : Dicotyledonae, Ordo : Cucurbitales, Famili : Cucurbitaceae, 

Genus : Citrullus, Species : Citrullus vulgaris Schard.Buah semangka hanya 

dikonsumsi pada bagian daging yang berwarna mencolok (misalnya merah, merah 

muda, dan kuning) sedangkan pada bagian lapisan putih kurang diminati 

masyarakat untuk dikonsumsi dan hanya dibuang menjadi limbah yang kurang 

dimanfaatkan. Pemanfaatan kulit buah semangka saat ini tergolong masih kurang 

maksimal. Lapisan putih pada kulit buah semangka ini sebenarnya banyak 

mengandung zat-zat yang berguna bagi kesehatan, salah satunya zat tersebut yaitu 
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sitrulin. Sitrulin  merupakan salah satu zat antioksidan yang bermanfaat bagi 

kesehatan kulit (Rochmatika, 2012). 

Menurut riset dari Bhimu Patil, seorang peneliti dan direktur Texas A and 

M's Fruit and Vegetable Improvement Center, Amerika Serikat, pada daging dan 

kulit/pulp buah semangka ditemukan asam amino sitrulin. Asam amino ini 

merupakan pembersihan dikalhidroksil yang efisien dan antioksidan yang kuat 

(Fang et al., 2002), memungkinkan asam amino arginin menjadi asam amino non-

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

dalam ginjal (Dhanakoti et al., 1990), arginine adalah asam amino esensial yang 

memiliki peran yang kuat dalam reproduksi, paru, ginjal, saluran pencernaan, hati 

dan sistem kekebalan tubuh dan memfasilitasi penyembuhan luka (Wu et al., 2000 

:Collinset al., 2007). Asam amino Sitrulin lebih banyak ditemukan pada kulit 

semangka yakni sekitar 60 persen dibanding dagingnya. Zat ini juga dapat 

ditemukan pada semua warna semangka dan yang paling tinggi kandungannya 

adalah jenis semangka kuning. Zat asam amino sitrulin ini akan bereaksi dengan 

enzim tubuh ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak lalu diubah 

menjadi arginin, asam amino non essensial yang berkhasiat bagi jantung dan 

kekebalan tubuh (Rochmatika, 2012). 

Kulit buah semangka juga kaya akan vitamin, mineral, enzim, dan klorofil. 

Vitamin-vitamin yang terdapat pada kulit buah semangka meliputi vitamin A, B2, 

B6, E, dan vitamin C. Kandungan vitamin E, vitamin C, dan protein yang cukup 

banyak pada kulit buah semangka dapat digunakan untuk menghaluskan kulit, 

rambut, dan membuat rambut tampak berkilau. Sedangkan betakaroten dan 

likopen yang terdapat pada kulit buah semangka dapat dimanfaatkan sebagai 
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antioksidan untuk mengencangkan kulit 

wajah dan mencegah timbulnya keriput pada wajah.   

Antioksidan yang mengandung fenolat dapat berperan sebagai komponen 

pangan fungsional dan suplemen makanan serta dapat mencegah berbagai jenis 

penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Semangka daging kuning 

mengandung asam amino sitrulin lebih banyak  dibandingkan semangka daging 

merah  (7,4 , 28,5 dan 14,2 mg / g, masing-masing). Kulit buah mengandung asam 

amino sitrulin lebih dari daging secara berat kering ( 24,7 dan 16,7 mg / g , 

masing-masing) tapi sedikit kurang pada berat segar dasar ( 1,3 dan 1,9 mg / g, 

masing-masing) (Choudury et al.,2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


