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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Pedaging 

Gordon and Charles (2002) menyatakan bahwa ayam pedaging merupakan 

strain ayam hibrida modern yang berjenis kelamin jantan dan betina yang 

dikembangbiakkan oleh perusahaan pembibitan khusus. Banyak jenis strain ayam 

pedaging yang beredar di pasaran yang pada umumnya perbedaan tersebut terletak 

pada pertumbuhan ayam, konsumsi pakan, dan konversi pakan (Bell and Weaver, 

2002). 

Ayam pedaging adalah ayam jantan dan betina muda yang berumur di 

bawah 8 minggu dengan bobot badan tertentu, mempunyai pertumbuhan cepat 

serta mempunyai dada yang lebar dengan timbunan daging yang baik dan banyak 

(Rasyaf, 2004).  

Menurut NRC, (1994) periode pemeliharaan ayam broiler dibagi menjadi 

tiga periode berdasarkan umur. Periode tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 

dibawah ini. 

Tabel 2.1 Kebutuhan Niutrisi Pakan Pada 3 Fase Ayam Broiler 

 Starter Grower Finisher 

Umur (minggu) 0-3 3-6 6-8 

Protein (%) 23 20 18 

EM (kkal/kg) 3200 3200 3200 

Sumber : National Research Council (NRC), (1994). 

Keunggulan ayam pedaging tersebut didukung oleh sifat genetik dan 

keadaan lingkungan yang meliputi makanan, temperatur lingkungan dan 

pemeliharaan. Pada umumnya di Indonasia ayam pedaging sudah dipasarkan pada 

umur 5- 6 minggu dengan  berat 1,3 – 1,6 kg walaupun laju pertumbuhannya 

belum maksimum (Rasyaf, 2004). Scott et al. (1982) menyatakan bahwa pada 
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pertumbuhan yang cepat inilah ayam pedaging sangat sensitif terhadap tingkat 

nutrisi ransum yang diperoleh, terutama kebutuhan akan protein. Menurut Ichwan 

(2003) faktor ransum menyangkut kualitas  dan kuantitasnya sangat menentukan 

terhadap produktivitas ternak.   

Pertumbuhan yang cepat tidak dapat diperoleh jika tidak didukung dengan 

ransum yang mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang (asam amino, asam 

lemak, mineral dan vitamin) sesuai dengan kebutuhan ayam. Selain itu, 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 (Abunet al., 2006). Ayam 

pedaging memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dagingnya 

empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap 

pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan 

pertambahan bobot badan sangat cepat. Sedangkan kelemahannya adalah 

memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka terhadap 

suatu infeksi penyakit dan sulit beradaptasi (Murtidjo, 1987). 

2.2. Performa Ayam Pedaging 

 Menurut Ensminger (1992), performa merupakan penilaian atau tindakan 

untuk mengumpulkan informasi tentang bentuk perilaku yang diharapkan muncul 

dari ternak yang dijadikan objek dalam penelitian. Menurut North and Bell 

(1990), performa juga diartikan sebagai bentuk penilaian pada ternak yang 

dijadikan objek untuk mendapatkan informasi terkait berbagai perilaku yang 

dimiliki sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Performan ayam pedaging dapat 

dilihat dari konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan (Parrakasi, 1999). 
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Korelasi dari kedua hal tersebut diwujudkan dalam bentuk pencapaian nilai 

konversi ransum (Ensminger, 1992). 

 Dalam pemeliharaan ayam pedaging yang harus diamati yaitu meliputi 

bobot badan hidup, pertambahan bobot badan, akumulasi konsumsi ransum, 

konsumsi ransum setiap minggu, konversi ransum setiap minggu ( North and Bell. 

1990). Untuk menghasilkan efisiensi ransum dengan pertumbuhan yang baik, 

temperatur ruang yang disarankan adalah 22,78 C dengan kelembaban 60-70% 

(Ensminger et al,. 1992). 

2.2.1.  Konsumsi Ransum 

 Konsumsi ransum merupakan jumlah ransum yang diberikan dikurangi 

dengan jumlah ransum sisa. Konsumsi ransum akan meningkat setiap minggunya 

berdasarkan pertambahan bobot badan yang artinya semakin laju pertambahan 

bobot badan maka semakin tinggi pula konsumsi ransum yang dikonsumsi 

(Fadilah, 2006). Sesuai dengan tujuan pemeliharaannya yaitu memproduksi 

daging sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, maka jumlah pemberian 

ransum tidak dibatasi (ad libitum) artinya berapa saja jumlah pakan yang dapat 

dihabiskan, itulah yang diberikan (Kartadisastra, 1994).  

Menurut Wahju (1992) mengatakan bahwa konsumsi ransum dapat 

dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas ransum, umur, aktivitas ternak, 

palatabilitas ransum, tingkat produksi dan pengelolaannya. Selanjutnya Tillman et 

al. (1998) mengatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi 

adalah jenis kelamin, bobot badan, keaktifan tahap pertumbuhan, kondisi 

fisiologis ternak dan lingkungan. Jumlah konsumsi ransum ayam pedaging dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Konsumsi Ransum Ayam Pedaging  Per Ekor/ Minggu. 

Minggu Total Konsumsi Ransum (g) 

1 

2 

3 

4 

5 

150 

465 

1053 

1963 

3216 

Sumber: Cobb Vantress  2012 

 

2.2.2. Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan mempunyai defenisi yang sangat sederhana yaitu 

peningkatan ukuran tubuh. Pertambahan bobot badan mencerminkan tingkat 

kemampuan ayam pedaging dalam mencerna ransum untuk diubah menjadi bobot 

badan (Hunton, 1995). Pertambahan bobot badan ditentukan dengan cara 

mengurangkan bobot badan akhir dengan bobot awal (Amrullah, 2004). Menurut 

Yunilas (2005) pertambahan bobot badan merupakan tolak ukur yang lebih mudah 

untuk memberi gambaran yang jelas mengenai pertumbuhan. Pertambahan berat 

badan biasaya bisa diukur dengan penimbangan biasa dilakukan tiap hari, tiap 

minggu atau pun tiap waktu yang telah ditentukan. Dalam usaha peternakan 

pertambahan bobot badan merupakan tujuan utama. Faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan adalah bibit, lingkungan dan pakan yang dijadikan sebagai ransum 

ayam (Kartasudjana et al., 2006).  

Setiap minggu pertumbuhan ayam pedaging mengalami peningkatan hingga 

mencapai pertumbuhan maksimal, setelah itu mengalami penurunan. Standar 

bobot badan ayam pedaging berdasarkan jenis kelamin umur 1 sampai 5 minggu 

dapat di lihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Standar Bobot Badan Ayam  Pedaging Berdasarkan Jenis Kelamin   

Pada Umur 1 sampai 5 Minggu. 

   Umur 

(minggu) 

Jenis kelamin (g) 

Jantan Betina 

NRC 

(1999) 

Cobb Vantress 

(2012) 

NRC 

(1994) 

CobbVantress 

(2012) 

1 

2 

3 

4 

5 

152 

376 

686 

1085 

1576 

179 

475 

938 

1531 

2217 

144 

344 

617 

965 

1344 

175 

443 

844 

1341 

1914 

Sumber: Cobb Vantress  2012, NRC (1999) 

Tillman et al.(1991) menyatakan bahwa pertumbuhan mempunyai tahap-

tahap cepat dan lambat. Tahap cepat terjadi pada saat lahir sampai pubertas dan 

tahap lambat terjadi pada saat kedewasaan tubuh telah tercapai. Selanjutnya 

diperjelas oleh Soeparno (1992) bahwa perubahan bobot badan membentuk kurva 

sigmoid yaitu meningkat perlahan-lahan kemudian cepat dan perlahan lagi atau 

berhenti. Pertambahan bobot badan dinyatakan dengan pengukuran kenaikan 

bobot badan dengan melakukan berulang dalam waktu tertentu misalnya tiap hari, 

tiap minggu, tiap bulan atau tiap tahun (Tillman et al., 1991).  

2.2.3. Konversi Ransum (Feed Conversion Ratio) 

Konversi ransum adalah perbandingan antara jumlah ransum yang 

dikonsumsi dengan produk yang dihasilkan ( pertambahan bobot badan atau telur) 

dalam kurun waktu yang sama. Konversi ransum juga mempunyai arti dan nilai 

ekonomis yang menentukan bagi kepentingan usaha karena merupakan 

perbandingan antara ransum yang dihabiskan dan pertambahan bobot badan yang 

dihasilkan. Makin kecil angka konversi yang dihasilkan berarti semakin baik 

(Saleh dan Jeffrienda, 2005). Konversi ransum selalu diperbaiki oleh para 

pembibit sesuai dengan kemampuan genetis ayam dan ditunjang dengan 

lingkungan yang baik. Harapan peternak adalah pertumbuhan yang cepat walau 
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hanya makan sedikit, dalam arti jumlah ransum yang digunakan mampu 

menunjang pertumbuhan yang cepat. Hal ini mencerminkan efisiensi pakan yang 

baik (Rasyaf, 2010). 

Konversi ransum perlu diperhatikan karena sangat erat hubungannya dengan 

biaya produksi. Semakin besar konversi ransum berarti biaya produksi pada setiap 

satuan bobot badan akan bertambah besar. Teknik pemberian ransum yang baik 

dapat menekan angka konversi ransum sehingga keuntungan bertambah banyak. 

Semakin rendah angka konversi ransum berarti kualitas ransum semakin baik 

(Yunilas, 2005). Semakin baik mutu ransum semakin kecil pula konversi 

ransumnya. Kualitas ransum ditentukan oleh seimbang tidaknya zat-zat gizi dalam 

ransum yang dibutuhkan oleh tubuh ayam (Ginting, 2009).  Angka konversi 

ransum minimal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: kualitas  ransum, teknik 

pemberian  ransum dan angka mortalitas (Amrullah, 2003). Konversi ransum 

ayam pedaging menurut Murtidjo (1998) dan Cobb Vantress (2012) dapat dilihat 

pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Konversi Ransum Ayam Pedaging. 

Usia ( minggu) 
Konversi ransum( kg) 

Murtidjo (1987) Cobb Vantress (2012) 

1 0,92 0,856 

2 1,23 1,059 

3 1,40 1,261 

4 1,52 1,446 

5 1,62 1,611 

Sumber: Murtidjo (1987), Cobb Vantress (2012) 

2.3. Kulit Semangka Kuning (Citrullus Vulgaris, Schard ) 

Semangka atau disebut juga watermelon (Citrullus vulgaris L.) bukanlah 

tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari Afrika tropik, yang kemudian 

berkembang ke Mesir, Eropa, dan Asia termasuk Indonesia. Kini tanaman 
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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,1990). Bentuk buah semangka bervariasi, tergantung 

varietasnya. Pada umumnya dibedakan 3 bentuk buah, yaitu oval, bulat 

memanjang dan silinder. Daging buah semangka dibedakan menjadi empat 

macam warna, yaitu merah muda, merah tua, putih dan kuning. Selain semangka 

berbiji juga telah dikembangkan jenis semangka tanpa biji (Rukmana, 1994). Di 

dunia terdapat 1200 jenis semangka. Setiap jenis memiliki tekstur dan rasa yang 

berbeda, dan setiap jenisnya umumnya memiliki bentuk yang berbeda pula 

(Murray, 2007). 

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. Nurhayati (2008) proyeksi kebutuhan lahan sampai tahun 2020 akan 

mencapai lebih kurang 60.88 juta ha atau 165 %  dibandingkan dengan kebutuhan 

lahan pada tahun 1990 yang mencapai 37.00 juta ha. Sektor pertanian 

diperkirakan membutuhkan lebih kurang 67 juta hektar lahan.  

Menurut Badan Pusat Statistik Riau (2013), luas lahan tanah gambut di 

Propinsi Riau pada tahun 2013 mencapai 4 juta hektar, dan 1,7 hektar yang 
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dilindungi, dan sisanya itu yang bisa diolah. Berdasarkan data tersebut,dapat 

dilakukan usaha peningkatan produksi semangka di Riau ini, misalnya dengan 

melakukan ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan gambut. Permintaan lahan 

yang semakin besar dimasa mendatang akan menyebabkan penggunaan lahan-

lahan marginal termasuk gambut. Provinsi Riau merupakan wilayah yang 

memiliki lahan gambut yang terluas di Sumatera yaitu 4.044 juta ha (56,1 % dari 

luas lahan gambut Sumatera atau 45% dari luas daratan Provinsi Riau). 

Dari sekian banyak varietas semangka yang beredar dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu semangka tidak berbiji dan semangka berbiji. Semangka tidak 

berbiji termasuk golongan hibrida, sedangkan semangka berbiji dapat 

digolongkan ke dalam semangka hibrida dan bukan hibrida (lokal) (Duljapar & 

Setyowati., 2000). Di Indonesia ada 2 jenis varietas semangka yakni semangka 

kuning dan merah. 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 satu zat tersebut yaitu 

citrulline . Citrulline  merupakan salah satu zat antioksidan yang bermanfaat bagi 

kesehatan kulit (Rochmatika, 2012). 
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Asam amino ini merupakan pembersih radikal hidroksil yang efisien  dan 

anti oksidan yang kuat ( Fang et al.,2002), arginin menjadi asam amino non 

esensial dengan menkonversi sebagian besar (83% citrulline untuk arginin dalam 

ginjal (Dhanakoti et al.,1990), arginin adalah asam amino esensial yang memiliki 

peran yang kuat dalam reproduksi,paru,ginjal,saluran pencernaan, hati dan sistem 

kekebalan tubuh dan mempasilitasi penyembuhan luka ( Wu et al., 2000 : Collins 

et al., 2007). Citrulline 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 citrulline ini akan bereaksi dengan enzim tubuh ketika dikonsumsi dalam 

jumlah yang cukup banyak lalu diubah menjadi arginin, asam amino non esensial 

yang berkhasiat bagi jantung dan kekebalan tubuh. 

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

Vitamin-vitamin yang terdapat pada kulit semangka meliputi vitamin A, B2, B6,  

E, dan C. Kandungan vitamin E, C, dan protein yang cukup banyak pada kulit 

semangka. Sedangkan betakaroten dan likopen yang terdapat pada kulit  

semangka dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan untuk mengencangkan 

kulit wajah dan mencegah timbulnya keriput pada wajah. (http://forum.banjarmasi

npost.co.id/read/artikel/). Menurut Tarazona-Dias et al kandungan asam amino 

citrullin pada kulit semangka berkisar 3,34 mg/kg berat segar, Penelitian 

sebelumnya Choudury et al.,(2012) melaporkan bahwa penambahan asam amino  

citrulline dapat menurunkan suhu tubuh pada ayam petelur. Seiring dengan efek 

negatif yang ditimbulkan oleh heat stress, maka penambahan citrulline 

diharapkan dapat meningkatkan performa ayam pedaging. 


