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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan galur ayam dari hasil rekayasa teknologi yang 

memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai 

penghasil daging, konversi ransum rendah, siap dipotong pada usia relatif muda 

menghasilkan kualitas daging berserat lunak (North and Bell, 1990). Pertumbuhan 

ayam pedaging dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genetik, nutrisi 

ransum, kontrol penyakit, kandang dan manajemen produksi. 

Menurut Jensen (1981), komposisi kimia dari daging ayam menentukan 

tingkat kualitas daging ayam yang dihasilkan terutama kadar air, protein dan 

lemak  yang dikandungnya. Disajikan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1. Kebutuhan Nutrisi Ayam Pedaging Fase Finisher 

Zat Makanan 
Periode Finisher 

                                  NRC            

Energi Metabolis (Kkal / Kg) 3100 (min. 2900) 

Protein (%) 20 (min. 18,0) 

Lemak (%) 3 – 4 

Serat Kasar (%) 3 – 6 

Kalsium (%) 0,90 – 1,1 

Phospor (%) 0,7 – 0,9 
Sumber : NRC (1994) 

 

2.2. Daun Pepaya (Carica papaya. L) 

Pepaya merupakan salah satu tanaman yang sangat mudah ditemukan 

dilingkungan sekitar. Tanaman pepaya ini dapat tumbuh dengan mudah dikebun 

dan halaman rumah yang tanahnya cukup kandungan air dan sinar mataharinya. 

Selain buahnya yang dapat dikonsumsi baik muda maupun setelah matang, daun 

dari tanaman ini sering juga dijadikan sebagai obat herbal. Setiap bagian tanaman, 
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mulai dari buah, daun hingga getahnya dapat dimanfaatkan untuk beragam 

keluhan. Daun pepaya sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman 

daun pepaya ini memiliki kandungan kimia yaitu alkaloid, saponin, dan flavonoid 

pada daun, akar dan kulit batangnya, mengandung polifenol pada daun dan 

akarnya, serta mengandung saponin pada bijinya (Astuti, 2009). 

Menurut Tjitrosoepomo(2004), sistematika tumbuhan pepaya (Carica 

papaya. L) berdasarkan taksonominya adalah sebagai berikut:Kingdom:  Plantae, 

Divisi: Spermatophyta, Class: Dicotyledoneae, Ordo: Cistales, Famili: 

Caricaceae, Genus:Carica, Spesies:Caricapapaya L. Daun Pepaya dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Daun Pepaya 

Sumber : (Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

 Daun Pepaya (Carica papaya. L) mengandung banyak enzim papain yang 

memiliki kemampuan membentuk protein baru atau senyawa yang menyerupai 

protein yang disebut dengan plastein dari hasil hidrolisis protein (Hasanah, 2005). 

Hasil analisis yang dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
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Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (Widiyaningrum, 2000).Dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 : Hasil Analisis Proksimat Daun Pepaya 

Komposisi Kandungan Daun Pepaya 

Bahan Kering  

Protein 

Lemak 

Serat Kasar 

Abu 

Ca 

P 

BETN 

Gross Energi (Kkal / Kg) 

87,37 

16,77 

18,55 

16,28 

12,40 

4,57 

0,38 

33,37 

4102 
Sumber :Sudjatinah (2005) 

 

2.3. Kualitas Nutrisi Bahan Pakan 

2.3.1. Kadar Air  

Kadar air merupakan persentase kandungan air suatu bahan yang dapat 

dinyatakan berdasarkan berat basah atau berat kering. Kadar air berdasarkan berat 

basah adalah perbandingan antara berat air dalam suatu bahan dengan berat total 

bahan, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering adalah perbandingan antara 

berat air dalam suatu bahan dengan berat kering bahan tersebut (Syarif and Halid, 

1993). Pada umumnya keawetan bahan pangan mempunyai hubungan erat dengan 

kadar air yang terkandung. Kandungan air dalam bahan pakan ikut menentukan 

acceptability dan daya tahan bahan.Perubahan volume bahan setelah dicampur 

aquades merupakan volume bahan sesungguhnya (Widyaningrum, 2007). 

Khalil (1999), menyatakan bahwa perbedaan kadar air ransum dapat 

disebabkan oleh perbedaan bahan penyusun ransum, suhu dan kelembaban 

lingkungan sekitarnya selama proses pengukuran yang memungkinkan terjadinya 
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penyerapan air dari udara. Djunaidah (1984), menyatakan kadar air untuk pellet 

yang baik adalah 10-12%. 

 

2.3.2. Bahan Kering (BK) 

Bahan kering adalah berat tetap suatu sampel setelah dipanaskan pada suhu 

100
0
-105

0
C dalam oven (Soejono, 1991).Bahan kering terdapat zat-zat makanan 

yang diperlukan tubuh baik untuk pertumbuhan maupun untuk reproduksi.Bahan 

kering pakan terdiri atas senyawa nitrogen, karbohidrat, lemak, vitamin dan 

mineral (Parakkasi, 2006). Konsumsi bahan kering menurut Lubis (1982), 

dipengaruhi oleh beberapa hal : 1) faktor pakan, meliputi daya cerna dan 

palatabilitas. 2) faktor ternak yang meliputi bangsa, jenis kelamin, umur dan 

kondisi kesehatan ternak. 

Fungsi bahan kering pakan antara lain sebagai pengisi lambung, perangsang 

dinding saluran pencernaan dan menguatkan pembentukan enzim, apabila ternak 

kekurangan bahan kering (BK) menyebabkan ternak merasa tidak kenyang. 

Kemampuan ternak untuk mengkonsumsi bahan kering (BK) berhubungan erat 

kapasitas fisik lambung dan saluran pencernaan secara keseluruhan 

(Parakkasi,1999).Menurut Tilman dkk(1991), palatabillitas pakan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya rasa, bentuk dan bau dari pakan itu sendiri. 

 

2.3.3. Serat Kasar (SK) 

Serat kasar adalah senyawa organik yang tidak larut bila direbus dengan 

H2S04 1,25% dan NaOH 1,25% masing-masing selama 30 menit dan memiliki 

nilai kecernaan yang rendah (Soejono, 1991). Komponen dari serat kasar ini tidak 
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mempunyai nilai gizi akan tetapi serat ini sangat penting untuk proses 

memudahkan dalam pencernaan didalam tubuh agar proses pencernaan tersebut 

lancar (peristaltik) (Hermayanti dkk, 2006). 

Analisis kadar serat kasar adalah usaha untuk mengetahui kadar serat kasar 

bahan baku pakan. Zat-zat yang tidak larut selama pemasukan biasa diketahui 

karena terdiri dari serat kasar dan zat-zat mineral, kemudian disaring, dikeringkan, 

ditimbang sekali lagi. Perbedaan berat yang dihasilkan dari penimbangan 

menunjukkan berat serat kasar yang ada dalam makanan atau bahan baku pakan 

(Murtidjo, 1987). 

 

2.3.4. Protein Kasar (PK) 

 Protein merupakan senyawa organik komplek yang tersusun dari unsur C, 

H, O dan N (Suprijatnadkk, 2008). Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan 

mempertahankan jaringan tubuh, mengatur keseimbangan air dalam tubuh, 

mengatur keseimbangan pH cairan tubuh dan sebagai antibodi dan protein 

merupakan zat makanan dengan molekul kompleks yang terdiri dari asam-asam 

amino (Piliang and Haj, 2006). Protein mempunyai peranan penting dalam proses 

pertumbuhan, produksi dan reproduksi. 

Protein daging ayam disebut berkualitas tinggi, karena mudah dicerna, 

mudah diserap dan mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap dalam 

jumlah yang besar dibandingkan dengan hewan lain di luar unggas (Muchtadi, 

1989). Nilai nutrisi daging ayam yang tinggi disebabkan oleh kandungan asam-

asam amino yang lengkap dan seimbang (Forest dkk,1975). Daging ternak  
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dewasa tanpa lemak biasanya mengandung kadar protein 18-20% dari berat basah 

(Winarno, 1995).  

 

2.3.5. Lemak Kasar (LK) 

Menurut Tillman dkk(1989), Lemak adalah semua substansi yang dapat 

diekstraksi dengan bahan-bahan biologik dengan pelarut seperti eter, chloroform, 

benzene karbon dan aceton.Pada analisis proksimat, lemak termasuk dalam fraksi 

ekstrak eter.Lemak adalah lipida sederhana yaitu ester dari tiga asam-asam lemak 

dan irihidro alcohol gliserol.Istilah lemak meliputi lemak-lemak dan minyak-

minyak perbedaannya adalah sifat fisiknya.Lemak merupakan solid atau padat 

pada temperatur kamar (20
0
) sedangkan minyak pada temperaturtersebut 

berbentuk cair (Tillman dkk, 1989). 

Lemak berfungsi sebagai pemasok energi bagi tubuh.Untuk itu di dalam 

menyusun pakan ternak kandungan lemak didalamnya juga perlu diperhatikan 

karena kandungan lemak yang terlalu tinggi atau rendah dalam pakan dapat 

mempengaruhi kondisi ternak, status faali, status fisiologis dan produksi.Dengan 

mengetahui kandungan lemak dalam bahan pakan maka kita dapat menghitung 

sesuai dengan kebutuhan (Sriyana, 2005). 

 

2.3.6. Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

 Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) dalam arti umum adalah kelompok 

karbohidrat yang kecernaannya tinggi, sedangkan dalam analisis proksimat yang 

dimaksud Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) adalah sekelompok karbohidrat 

yang mudah larut dengan perebusan menggunakan asam sulfat 1,25% atau 
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0,225% N dan perebusan dengan menggunakan larutan NaOH 1,25% atau 0,313 

N yang masing-masing selama 30 menit. Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

dipengaruhi oleh kandungan nutrient lainnya yaitu protein kasar, abu, air lemak 

dan serat kasar. 

 Bahan Ekstra Tanpa Nitrogen (BETN) memiliki kandungan energi yang 

tinggi sehingga digolongkan pada bahan pakan sumber energi yang tidak 

berfungsi spesifik (Amrullah, 2003).Zat tersebut karena mempunyai kandungan 

energi yang tinggi makan digolongkan ke dalam makanan “sumber energi yang 

tidak berfungsi spesifik” (Tillman dkk,1989). 

 

2.3.7. Abu  

Abu merupakan hasil pembakaran sempurna dari suatu bahan, sampai semua 

senyawa organiknya telah berubah gas dan menguap, sedangkan hasil sisanya 

yang tertinggal adalah oksida mineral atau yang disebut abu (Soejono, 

1991).Selain itu kombinasi unsur-unsur mineral dalam bahan makanan berasal 

dari tanaman sangat bervariasi sehingga nilai abu tidak dapat dipakai sebagai 

indeks untuk menentukan jumlah unsur mineral tertentu atau kombinasi unsur-

unsur yang penting (Tillmandkk, 1989). 

 

2.4. Pellet 

 Mcelhiney (1994), menyatakan bahwa pellet merupakan hasil proses 

pengolahan bahan baku ransum secara mekanik yang didukung oleh faktor kadar 

air, panas dan tekanan, selain itu dua faktor yang mempengaruhi ketahanan serta 

kualitas fisik pellet adalah karakteristik dan ukuran partikel bahan. Thomas and 
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Van Der Poel (1998), melaporkan bahwa pellet yang berkualitas harus 

mempunyai nutrisi tinggi misalnya meningkatkan konsumsi ransum dan mungkin 

meningkatkan nilai nutrisi. Menurut Thomas dkk(1989), faktor bahan baku 

dipengaruhi oleh sifat fisik kimia, komposisi kimia, dan komposisi fisik bahan. 

Sifat fisik kimia terdiri dari protein, pati dan serat.Komposisi kimia terdiri dari 

kandungan bahan kering, lemak, abu dan kandungan nitrogen, komposisi fisik 

terdiri atas berat jenis dan ukuran partikel. 

 Menurut Tjokroadikoesomo(1986), umumnya proses pengolahan pellet terdiri 

dari 3 tahap, yaitu 1) pengolahan pendahuluan meliputi pencacahan, pengeringan 

dan penghancuran menjadi tepung, 2) Pembuatan pellet meliputi pencetakan, 

pendinginan dan pengeringan, 3) Perlakukan akhir meliputi sortasi, pengepakan 

dan penggudangan. Tujuan pembuatan pakan dalam bentuk pellet adalah untuk 

meringkas volume bahan, sehingga mudah dalam proses pemindahan dan 

menurunkan biaya pengangukutan(Tjokroadikoesomo, 1986). Sedangkan menurut 

Krisnan (2009), secara ringkas tahapan perbuatan pellet sebenarnya hanya 

meliputi beberapa proses penting yaitu pencampuran (mixing), pengaliran uap 

(conditioning), pencetakan (extruding) dan pendinginan (cooling). 

 

2.5.Molases 

 Menurut Honig(1953),molasses adalah istilah yang diberikan pada limbah 

akhir yang diperoleh dari proses kristalisasi nira. Kandungan gula tebu rata-rata 

16-18%.Menurut SNI 01-1679-1989 kandungan nutrisi pada molases antara lain 

protein kasar 3,1 %, serat kasar 0,6%, BETN 83,5%, lemak kasar 0,9% dan abu 

11,9%. 
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 Molases sering dimasukkan ke dalam ransum sebanyak 2 sampai 5 % untuk 

meningkatkan palatabilitas pakan, molases dapat berfungsi sebagai pellet binder 

yang dalam pelaksanaanya dapat meningkatkan kualitas pelet,penggunaan 

molasses pada industri pakan dengan level diatas 5%, molasses dapat 

menyebabkan masalah, karena kekentalan dan terjadi pembentukan gumpalan 

pada mixer(Honig, 1953). 

 

 


