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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Burung puyuh merupakan salah satu ternak unggas yang mempunyai siklus produksi 

tercepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia (Akil,Pilyang,Widjaya,Utama,dan 

Wirawan,2009). Kelebihan usaha beternak burung puyuh dibandingkan dengan beternak 

ayam petelur atau itik petelur yaitu mempunyai produksi telur yang tinggi, produksi telur 

burung puyuh dapat mencapai 250-300 butir/ekor/tahun dengan berat rata-rata 10g/butir, 

pertumbuhan burung puyuh lebih cepat, selain itu tidak membutuhkan area yang luas dalam 

pemeliharaan dan biaya yang besar, sehingga usaha peternakan burung puyuh ini dapat 

dilakukan oleh pemodal kecil dan pemodal besar dengan skala usaha komersial (Randell dan 

Gery, 2008). Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pengetahuan tentang gizi, 

menjadikan kebutuhan protein hewani meningkat. Salah satu sumber protein hewani adalah 

burung puyuh. Burung puyuh mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan, sebab 

dalam pemeliharaannya burung puyuh tidak membutuhkan areal yang luas dan pengembalian 

modalnya relatif cepat dikarenakan burung puyuh mencapai dewasa kelamin sekitar 41 hari 

dengan produksi telur antara 250 sampai 300 butir per tahun (Randell and Gery,2008).  

Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan hidup masyarakat di Indonesia, maka 

meningkat pula kesadaran untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga permintaan 

masyarakat akan pangan sumber protein hewani semakin meningkat. Salah satu pangan 

sumber protein hewani dapat diperoleh dari daging dan telur unggas yaitu burung puyuh. 

Populasi burung puyuh di Indonesia mengalami peningkatan, berdasarkan data Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (2014) populasi burung puyuh di Indonesia tahun 2010 

mencapai 7.053.576 ekor, tahun 2011 sebanyak 7.356.648 ekor dan tahun 2012 sebanyak 

7.840.880 ekor. 

Pakan salah satu penentu keberhasilan peternakan selain bibit dan manajemen. Pakan 

yang sering kali digunakan oleh peternak burung puyuh adalah pakan komersial karena sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan ternaknya sehingga memenuhi standar. Komponen terbesar 

dari biaya produksi adalah pembiayaan pakan sekitar 60 - 80%. Perlu pakan alternatif untuk 

mengatasi yaitu dengan memanfaatkan tepung bawang putih. 

Feed additive atau imbuhan pakan biasa digunakan didalam campuran pakan ternak. 

Penggunaan feed additive dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, kesehatan dan 

keadaan gizi ternak. Beberapa jenis feed additive yang biasa digunakan para peternak ayam 

khususnya ayam petelur dan pedaging adalah antibiotika sintetik, enzim, probiotik, asam 

organik, flavor dan antioksidan. Antibiotika sintetik adalah jenis feed additive yang paling 

banyak digunakan oleh para peternak. 

Bawang putih telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai peradaban 

dunia. Namun belum diketahui secara pasti sejak kapan tanaman ini mulai dimanfaatkan dan 

dibudidayakan. Awal pemanfaatan bawang putih diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Hal 

ini didasarkan temuan sebuah catatan medis yang berusia sekitar 5000 tahun yang lalu (3000 

SM),  dari Asia Tengah kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sehingga 

bagi bangsa Indonesia bawang putih merupakan tanaman introduksi (Santosa,Basuki,Cholil, 

Dharma, dan Syekhfani,1991). 
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Bawang putih umumnya tumbuh di dataran tinggi, tetapi varietas tertentu mampu 

tumbuh didataran rendah. Tanah yang bertekstur lempung berpasir atau lempung berdebu 

dengan pH netral menjadi media tumbuh yang baik. Lahan tanaman ini tidak boleh tergenang 

air. Suhu yang cocok untuk budidaya di dataran tinggi berkisar antara 20–25
0
C dengan curah 

hujan sekitar 1.200–2.400 mm pertahun, sedangkan suhu untuk dataran rendah berkisar antara 

27–30
0
C (Santosa dkk,1991). 

Hasil Pertanian seperti bawang putih dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan 

manusia, bahan baku dalam badan industri dan bahan pakan ternak. Bawang putih 

mengandung scordinin dan allicin, dimana scordinin berperan dalam memberikan kekuatan 

dan pertumbuhan tubuh. Allicin dikenal mempunyai daya antibakteri yang kuat, banyak yang 

membandingkannya dengan penilisin (Saleh,2006). 

Pemberian tepung bawang putih pada ayam broiler dari yang paling rendah P2 

(0,02%) sampai pada pemberian tepung bawang putih tertinggi P5 (0,16%), kesemuanya 

memperlihatkan penurunan konsumsi ransum dibanding kontrol. Hal ini disebabkan tepung 

bawang putih mengandung senyawa aktif yaitu allicin, selenium dan metilatil trisulfida. 

Senyawa allicin bersifat anti bakteri mampu membunuh bakteri patogen. Selenium bekerja 

sebagai anti oksidan dan metilatil trisulfisa mencegah pengentalan darah. Kesemua ini akan 

mengakibatkan nilai tambah terhadap terlaksananya metabolisme lebih baik, penyerapan zat 

makanan lebih baik, ransum di konsumsi lebih sedikit, konversi ransum lebih rendah dan 

waktu yang diperlukan mencapai bobot satu setengah kg lebih cepat dibanding kontrol 

(Muhammad dan Bintang,2007). 

Pada ayam petelur, pemberian ekstrak bawang putih dalam ransum mampu 

memberikan efek yang cukup baik, tidak jauh berbeda dengan ayam broiler. Senyawa – 

senyawa aktif yang terkandung didalam umbi bawang putih mampu menggantikan fungsi 

antibiotik sintetik di dalam tubuh ayam petelur. Jika pada ayam broiler lebih terfokus pada 

kualitas daging yang dihasilkan dan tingkat konsumsi ransum, maka pada ayam petelur lebih 

terfokus pada kualitas dan tingkat produksi telur yang dihasilkan. Sutama dan Lindawati 

(2005) bahwa, ayam petelur yang diberi suplementasi bawang putih sebesar 4% dalam 

ransumnya secara nyata mampu menurunkan kolesterol telur yang dihasilkan. Sedangkan 

untuk pemberian suplementasi bawang putih sebesar 2-6% dalam ransumnya tidak 

memberikan pengaruh terhadap konsumsi ransum dan produksi telur yang dihasilkan. Faktor 

yang memyebabkan  penurunan kadar kolestrol telur ini sama dengan faktor yang 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar kolestrol pada daging ayam broiler.  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive pada pakan terhadap 

persentase karkas dan persentase organ dalam (jantung, hati, gizzard dan limpa) burung 

puyuh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kelengkapan informasi terutama 

dalam pemanfaatan tepung bawang putih. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang didapat sebagai berikut: 

1. Apakah penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive alami dalam pakan 

memberikan pengaruh terhadap persentase karkas dan organ dalam (jantung, hati, 

gizzard dan limpa) burung puyuh? 
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2. Berapa konsentrasi terbaik penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive 

alami dalam pakan yang memberikan pengaruh terhadap persentase karkas dan organ 

dalam (jantung, hati, gizzard dan limpa) burung puyuh.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui: 

1. Pengaruh penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive alami dalam pakan  

terhadap persentase karkas dan organ dalam (jantung, hati, gizzard dan limpa) burung 

puyuh. 

2. Persentase terbaik penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive alami 

dalam pakan terhadap persentase karkas dan organ dalam (jantung, hati, gizzard dan 

limpa) burung puyuh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi: 

1. Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi dan kajian ilmiah tentang penambahan 

tepung bawang  putih sebagai  feed additive alami dalam pakan burung puyuh.  

2. Bagi pembaca dan instansi swasta, sebagai bahan informasi kepada masyarakat, 

peternak dan instansi yang bergerak dibidang peternakan dalam pengembangan usaha 

khususnya usaha peternakan burung puyuh. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Burung puyuh merupakan salah satu jenis ternak unggas  yang mempunyai potensi 

besar untuk dikembangkan sebagai ternak penghasil protein hewani, karena dalam 

pemeliharaan burung puyuh tidak banyak membutuhkan lahan yang luas, disamping itu 

burung puyuh memiliki beberapa kelebihan yaitu pertumbuhan lebih cepat jika dibandingkan 

dengan ayam petelur dan itik petelur, burung puyuh betina jenis Coturnix-coturnix japonica 

mulai bertelur umur 41 hari, puncak produksi terjadi pada umur 5 bulan dengan persentase 

bertelur 76%. Umur 14 bulan produktivitas bertelur akan mulai menurun, kemudian 

produktivitas burung puyuh akan berhenti bertelur setelah berumur 2,5 tahun atau 30 bulan 

(Sitorus, 2009). 

 Salah satu faktor keberhasilan berternak burung puyuh adalah pakan. Pakan yang 

sering kali digunakanoleh peternak burung puyuh adalah pakan komersial karena sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan ternaknya sehingga memenuhi standar. Pakan yang diberikan 

burung puyuh harus bagus dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas, terutama kandungan protein kasar untuk meningkatkan produktifitas 

burung puyuh, baik produksi telur maupun karkasnya. Kandungan nutrisi pakan burung 

puyuh fase layer terdiri dari protein kasar 17,00%, lemak kasar 7,0%, serat kasar 7,0%, abu 

14,00 % dan energi metabolis (ME) 2700 Kkal/Kg (SNI, 2006). 

Imbuhan pakan (feed addititive) yang umum digunakan dalam usaha peternakan 

unggas untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan pada 

unggas antara lain: antiboitik, hormon, dan sebagainya. Hasil pertanian seperti bawang putih 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan manusia, bahan baku dalam bidang industri dan 

imbuhan pakan ternak. Bawang putih mengadung scordinin dan allicin, di mana scordinin 
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berperan dalam memberikan kekuatan dan pertumbuhan tubuh. Allicin dikenal mempunyai 

daya antibakteri yang kuat, banyak yang membandingkannya dengan penisilin. 

Pemberian tepung bawang putih pada ayam broiler dari yang paling rendah P2 

(0,02%) sampai pada pemberian tepung bawang putih tertinggi P5 (0,16%), kesemuanya 

memperlihatkan penurunan konsumsi ransum dibanding kontrol. Hal ini disebabkan tepung 

bawang putih mengandung senyawa aktif yaitu allisin, selenium dan metilatil trisulfida. 

Senyawa allicin bersifat anti bakteri mampu membunuh bakteri patogen. Selenium bekerja 

sebagai anti oksidan dan metilatil trisulfisa mencegah pengentalan darah. Kesemua ini akan 

mengakibatkan nilai tambah terhadap terlaksananya metabolisme lebih baik, penyerapan zat 

makanan lebih baik, ransum di konsumsi lebih sedikit, konversi ransum lebih rendah dan 

waktu yang diperlukan mencapai bobot satu setengah kg lebih cepat dibanding kontrol 

(Muhammad dan Bintang,2007) 

Menurut Suharti (2002) bahan aktif bawang putih (allicin) mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri, juga menguji kemungkinannya sebagai imunostimulan serta pemacu 

performas pada ayam pedaging dan pemberian serbuk bawang putih 5% dalam pakan ayam 

pedaging dapat menurunkan konsumsi pakan. Bawang putih dengan konsentrasi 2,5% dalam 

ransum dapat meningkatkan karkas. 

Bawang putih serta daunnya mengandung senyawa fitokimia, yaitu suatu zat kimia 

alami yang terdapat dalam tumbuhan atau tanaman yang mempunyai fungsi luar biasa. Jenis 

fitokimia yang dikandung oleh tanaman bawang putih adalah allicin yang mempunyai fungsi 

sebagai antimikroba dan antioksidan. Allicin merupakan senyawa yang dapat membuat darah 

merah lebih licin dan tidak menggumpal sehingga mampu mencegah penumpukan deposit 

lemak di dinding pembuluh darah. Selain allicin, fitokimia yang terdapat dalam bawang putih 

ialah scordinin. Scordinin mampu meningkatkan perkembangan tubuh karena scordinin 

mampu bergabung dengan protein dan menguraikannya (Santosa, Basuki, Cholil, Dharma, 

Syekhfani, 1991).Bagan kerangka pikir penelitian ini terdapat pada Gambar 1. 
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Bagan kerangka pikir penelitian terdapat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan kerangka pikir penelitian 
 

Burung puyuh 

Umur 41 hari mulai 

bertelur 

Pertumbuhan lebih 

cepat 

Produksi telur tinggi 

dapat mencapai 250 – 

300 butir/ekor/tahun 

(Randell and Gery, 

2008) 
Pakan 

Feed Additive Alami 

Tepung bawang 

putih 

Ditambahkan ke dalam Pakan Burung puyuh 

Meningkatkan persentase karkas Memberikan pengaruh terhadap 

persentase organ dalam (hati, 

jantung, gizzard limpa) 

Kandungan Gizi 

 

-Kadar air  : 66,2 – 71,0 g 

-Protein kasar  : 4,5 – 7 g 

-Lemak kasar : 0,2 – 0,3 g 

-Serat kasar : - 

-Abu  : - 

-Kalsium : 26 – 42 mg 

-Fosfor  : 15 – 109 mg 

-Karbohidrat : 23,1 – 24,6 g 

(Herman,2000) 

Kandungan Antioksidan  

 

- Allicin : yang mempunyai fungsi 

sebagai antimikroba dan 

antioksidan. Allicin merupakan 

senyawa yang dapat membuat 

darah merah lebih licin dan tidak 

menggumpal sehingga mampu 

mencegah penumpukan deposit 

lemak di dinding pembuluh darah. 

(Asiamaya,2000).  

Memberi nilai tambah terhadap terlaksananya metabolisme lebih baik, penyerapan 

zat makanan lebih baik, ramsum yang dikonsumsi lebih sedikit, konversi ransum 

lebih rendah dan sebagai pemacu performans (Muhammad dan Bintang, 2007) 
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1.6 Hipotesis 

H0: Penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive alami dalam pakan tidak 

memberikan pengaruh terhadap persentase organ dalam burung puyuh. 

 

H1: Penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive alami dalam pakan 

memberikan pengaruh terhadap persentase karkas burung puyuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bawang Putih  

Bawang putih adalah nama tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi yang 

dihasilkan. Bawang putih mampu memproduksi minyak atsiri yang bisa diperoleh salah 

satunya dari proses penyulingan. Di masyarakat luas minyak atsiri bawang putih telah dikenal 

mengandung beberapa komponen yang bisa dimanfaatkan untuk dunia kesehatan (Sugihartuti 

dan Maslachah, 2003). 

Menurut Rukmana (1995) bahwa dalam sistematika tumbuhan (taksonomi) tanaman 

bawang putih di klasifikasikan sebagai berikut : Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan). 

Divisi Spermatophyte (tumbuhan berbiji) Sub-divisi : Angiospermae (berbiji tertutup). Kelas : 

Monocotyledonae (biji berkeping satu). Ordo : Liliales (liliflorae) Famili (suhu) : Liliales 

Genus (marga) : Allium Spesies : Allium sativum L. 

Bawang putih merupakan tanaman obat yang memiliki zat aktif dialilsulfida yang 

dapat membunuh cacing dan allicin yang diduga mampu membunuh kuman penyakit. 

Berdasarkan hasil survey produksi tanaman sayuran di Indonesia pada tahun 2002, produksi 

bawang mencapai 46.393 ton pada luas wilayah panen 7.923 hektar atau perolehan panen 

rata-rata 5,9 ton per hektar (Departemen Pertanian, 2003). Produksi bawang putih yang tinggi 

diharapkan bisa menggantikan penggunaan antelmintika sintetik yang menimbulkan kerugian 

bagi peternak dan unggas.  

Bawang putih merupakan tanaman herba parenial yang membentuk umbi lapis. 

Tanaman ini tumbuh secara berumpun dan berdiri tegak sampai setinggi 30-75 cm. Batang 

yang nampak di atas permukaan tanah adalah batang semu yang terdiri dari pelepah–pelepah 

daun. Sedangkan batang yang sebenarnya berada di dalam tanah. Dari pangkal batang tumbuh 

akar berbentuk serabut kecil yang banyak dengan panjang kurang dari 10 cm. Akar yang 

tumbuh pada batang pokok bersifat rudimenter, berfungsi sebagai alat penghisap makanan 

(Santosa,dkk,1991). 

Tanaman bawang putih adalah herba semusim berumpun yang memiliki ketinggian 

sekitar 60 cm. Tanaman ini banyak ditanam di ladang yang cukup mendapat sinar matahari. 

Struktur morfologi bawang putih terdiri dari akar, batang semu, tangkai bunga pendek Farrel, 

(1985). Umbi bawang putih tersusun dari beberapa siung yang dibungkus dengan kulit putih 

tipis dan kalau diiris aromanya sangat tajam. Umbi tersebut merupakan batang semu dan 

berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Daunnya berbentuk pita (pipih memanjang), 

berakar serabut, dan bunganya berwarna putih (Asiamaya, 2000). 

Bawang putih adalah salah satu jenis tanaman herbal yang selain digunakan sebagai 

bumbu dalam masakan juga bisa digunakan sebagai obat. Kandungan senyawa aktif yang 

terdiri atas allicindan ajoene serta senyawa flavonoid dalam bawang putih menjadikannya 

dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan di dalam tubuh (Santosa et al., 1991 and Kim et 

al.,2000). 

Bawang putih terbukti dapat menghambat pertumbuhan dan respirasi fungsi 

patogenik. Daya antimikroba tinggi yang dimiliki bawang putih dan bawang bombay 

dikarenakan kandungan allicindan senyawa sulfida lain yang terkandung dalam minyak atsiri 

bawang putih dan bawang bombay. Pengujian aktifitas antimikroba bawang putih pertama 

kali dilakukan oleh Cavalito dan Baiely pada tahun 1944 (Yongki, 2011). 
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2.2 Tepung Bawang Putih  

Bawang putih serta daunnya mengandung senyawa fitokimia, yaitu suatu zat kimia 

alami yang terdapat dalam tumbuhan atau tanaman yang mempunyai fungsi  luar biasa. Jenis 

fitokimia yang dikandung oleh tanaman bawang putih adalah allicin yang mempunyai fungsi 

sebagai antimikroba dan antioksidan. Allicin merupakan senyawa yang dapat membuat darah 

merah lebih licin dan tidak menggumpal sehingga mampu mencegah penumpukan deposit 

lemak di dinding pembuluh darah. Selain allicin, fitokimia yang terdapat dalam bawang putih 

ialah scordinin. Scordinin mampu meningkatkan perkembangan tubuh karena scordinin 

mampu bergabung dengan protein dan menguraikannya (Asiamaya,2000). Bawang putih 

mempunyai kandungan yaitu saponin dan flavonoid, disamping minyak atsiri yang sama-

sama berfungsi sebagai antibakteri. Saponin adalah senyawa aktif yang kuat dan 

menimbulkan busa jika digosok dalam air sehingga bersifat seperti sabun. (Robinson,1995) 

Menurut Farrel (1990) menyatakan bahwa bawang putih mengandung kurang dari 

0,2% minyak volatil yang merupakan unsur-unsur aktif pembentuk rasa dan aroma bawang 

putih. Komponen-komponen yang terdapat dalam minyak volatil bawang putih adalah dialil 

disulfida (60%), dialil trisulfida (20%), alil propil disulfida (6%) dan dietil disulfida, dialil 

polisulfida, alinin serta allicindalam jumlah sedikit. 

Menurut Zulbardi dan Bintang (2007) pemberian tepung bawang putih sebanyak 

0,02% mampu merangsang pertambahan bobot badan ayam broiler lebih cepat, dengan 

pencapaian konversi pakan sebesar 1,81 dan diikuti dengan penurunan jumlah konsumsi 

pakan oleh ayam broiler. Selain itu menurut Wiryawan et al., (2005) pemberian tepung 

bawang putih sebanyak 2,5% didalam ransum mampu meningkatkan efisiensi pakan  ayam 

broiler yang teinfeksi S. Typhimurium.Hal ini diduga dipengaruhi oleh senyawa- senyawa 

aktif seperti allisin, selenium dan metilatil trisulfida yang terkandung didalam umbi bawang 

putih.Allicinmemiliki sifat anti bakteri yang mampu membunuh bakteri – bakteri 

patogen.Sedangkan selenium mampu bekerja sebagai anti oksidan dan metilatil trisulfisa 

berperan dalam mencegah pengentalan darah. Sifat - sifat dari ketiga senyawa aktif ini dapat 

mempengaruhi terjadinya proses metabolisme yang lebih baik, sehingga proses penyerapan 

zat makanan dapat beralangsung lebih optimal, konsumsi ransum lebih sedikit, yang 

menyebabkan angka konversi ransum lebih rendah dan pencapaian bobot badan lebih 

cepat.Saponin memberikan pengaruh terhadap proses biologis tubuh dengan cara 

menghambat produktivitas kerja enzim seperti enzim kimotripsin, sehingga menghambat 

produktivitas dan pertumbuhan ternak (Riyadi, 2009). 

Pembuatan bubuk bawang putih dapat dilakukan dengan berbagai macam cara 

pengeringan dengan menggunakan beberapa jenis bahan pengisi dan sari bawang yang 

diperlakukan pada berbagai pH (Surjadi, 1992). Sebelum dikeringkan, bawang putih diiris 

tipis terlebih dahulu.Irisan bawang putih hasil pengeringan diblender dan diayak dengan 

menggunakan ayakan ukuran 40 mash. Tujuan dari pengayakan ini adalah untuk mendapatkan 

bubuk bawang putih yang lebih halus dan seragam ukurannya (Herman, 2000). 

Saponin memberikan pengaruh terhadap proses biologis tubuh dan metabolisme zat 

nutrisi dengan cara menghambat produktivitas kerja enzim seperti enzim kimotripsin, 

sehingga menghambat produktivitas dan pertumbuhan ternak. (Riyadi, 2009). 
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Tabel 1. Komposisi Kimia Bawang Putih dalam 100 gram Bahan : 

Bahan  Jumlah 

Air  66,2 – 71,0 g 

Kalori 95,0 – 122 kkal 

Protein 4,5 – 7 g 

Lemak 0,2 – 0,3 g 

Karbohidrat 23,1 – 24,6 g 

Kalsium 26 – 42 mg 

Fosfor 15 – 109 mg 

Besi 1,4 – 1,5 mg 

Kalium 346 – 377 mg 

Sumber : Syamsiah dan Tajudin (2003). 

 

Imbuhan pakan (feed addititive) yang umum digunakan dalam usaha peternakan 

unggas untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan pada 

unggas antara lain: antiboitik, hormon, dan sebagainya. Dalam penelitian ini ingin mencoba 

penggunaan tepung kencur yang dikombinasikan dengan tepung bawang putih dalam ransum 

terhadap karkas dan bagian karkas ayam ras pedaging. Feed additive yang ditambahkan pada 

umumnya menggunakan antibiotik. Fungsi  feed additive  adalah untuk menambah vitamin-

vitamin, mineral, dan antibiotik dalam ransum, menjaga dan mempertahankan kesehatan 

tubuh terhadap serangan penyakit dan pengaruh stress, merangsang pertumbuhan badan 

(pertumbuhan daging menjadi baik) dan menambah nafsu makan , meningkatkan nafsu 

meningkatkan produsi daging maupun telur. Penggunaan antibiotik sebagai feed additive 

menghasilkan residu dalam karkas  broiler. Apabila daging ayam dikonsumsi dikhawatirkan 

akan menjadi resistensi terhadap antibiotik. Maka diperlukan feed additive yang bukan 

antibiotik. 

Additive adalah suatu bahan atau kombinasi bahan yang ditambahkan, biasanya 

dalam kuantitas yang kecil, kedalam campuran makanan dasar atau bagian dari padanya, 

untuk memenuhi kebutuhan khusus, contohnya additive bahan konsentrat, additive bahan 

suplemen, additive bahan premix, additive bahan makanan (Hartadi et. al., 1991).  

Additive adalah susunan bahan atau kombinasi bahan tertentu yang sengaja 

ditambahkan ke dalam ransum pakan ternak untuk menaikkan nilai gizi pakan guna 

memenuhi kebutuhan khusus atau imbuhan yang umum digunakan dalam meramu pakan 

ternak. Murwani et al., (2002) menyatakan bahwa additive adalah bahan pakan tambahan 

yang diberikan pada ternak dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas ternak maupun 

kualitas produksi. Sedangkan menurut Murtidjo (1993), additive adalah imbuhan yang umum 

digunakan dalam meramu pakan ternak. Penambahan bahan biasanya hanya dalam jumlah 

yang sedikit, misalnya additive bahan konsentrat, additive bahan suplemen dan additive bahan 

premix.Maksud dari penambahan adalah untuk merangsang pertumbuhan atau merangsang 

produksi. Macam-macam additive antara lain antibiotika, hormon, arsenikal, sulfaktan, dan 

transquilizer. 

Menurut Suharti (2002) menunjukkan bahan aktif temulawak (curcumin), jahe 

(gingerol) dan bawang putih (allicin) mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Ketiga 

bahan tersebut diuji kemampuan antibakterinya pada S.typhimurium. Kemudian 

mengkombinasikannya sebagai antibakteri. Bawang putih dengan konsentrasi 2,5% dalam 
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ransum dapat meningkatkan konversi ransum, meningkatkan karkas serta menurunkan koloni 

bakteri S.typhimurium dalam feses tetapi tidak mempengaruhi kadar imunoglobulin darah. 

Bawang putih mengandung minyak atsiri dengan unsur utama  alliin. Alliin secara 

enzimatis akan dipecah oleh enzim allinase menjadi senyawa berbau khas yaitu allicin. 

Senyawa  allicin dikenal mempunyai daya antibakterial yang kuat. Efek antibakteri allicin 

bekerja dengan cara menghancurkan kelompok –SH, yaitu kelompok Sulfhidril dan disulfida 

yang terikat pada protein dan merupakan enzim penting untuk metabolisme sel bakteri serta 

merupakan gugus yang penting untuk proliferasi bakteri atau sebagai stimulator spesifik 

untuk multiplikasi sel bakteri. Dengan adanya  allicin inilah maka pertumbuhan kuman dapat 

dihambat dan proses selanjutnya mengakibatkan terjadinya kematian kuman (Mursito, 2003) 

Jenis fitokimia yang dikandung oleh tanaman bawang putih adalah allicin 

yangmempunyai fungsi sebagai antimikroba dan antioksidan. Allicin merupakan senyawa 

yang dapat membuat darah merah lebih licin dan tidak menggumpal sehingga mampu 

mencegah penumpukan deposit lemak di dinding pembuluh darah. Selain allicin, fitokimia 

yang terdapat dalam bawang putih ialah scordinin. Scordinin mampu meningkatkan 

perkembangan tubuh karena scordinin mampu bergabung dengan protein dan 

menguraikannya (Muhammad dan Bintang,2007).   

 

2.3 Burung Puyuh (Coturnix - cortunix japonica) 

  Burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) merupakan salah satu jenis unggas yang 

sudah banyak dikembangkan oleh masyarakat untuk diternakan karena memiliki produksi 

telur tinggi dan dagingnya sebagai bahan pangan. Keunggulan burung puyuh dibandingkan 

dengan beternak ayam petelur atau itik petelur yaitu mempunyai produksi telur yang tinggi, 

produksi telur burung puyuh dapat mencapai 250-300 butir/ekor/tahun dengan berat rata-rata 

10g/butir, pertumbuhan burung puyuh lebih cepat, selain itu tidak membutuhkan area yang 

luas dalam pemeliharaan dan biaya yang besar (Randell dkk, 2008). Menurut Sitorus (2009) 

menyatakan bahwa burung puyuh jenis Coturnix coturnix japonica memiliki bobot badan  

rata - rata yaitu 150 gram. Burung puyuh mulai bertelur umur 41 hari, pada umur diatas 5 

bulan terjadi puncak produksi telur dengan persentase bertelur 76%, dengan persentase 

kurang dari 50% produktivitas bertelur akan menurun pada umur 14 bulan. Kemudian 

produktivitas burung puyuh berhenti bertelur setelah berumur 2,5 tahun atau 30 bulan. 

Klasifikasi taksonomi burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) menurut Setiawan (2006) 

sebagai berikut: 

 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Chordata 

Class  : Aves 

Ordo   : Gallivormes 

Sub Ordo : Phasianoidea 

Famili   : Phasianidae 

Sub-Famili : Phasianinae 

Genus   : Coturnix 

Spesies : Coturnix coturnix japonica 
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  Produksi daging burung puyuh umumnya dihasilkan dari burung puyuh jantan atau 

betina afkir. Burung Puyuh ini mulai diimpor ke Indonesia dari Taiwan, Jepang dan 

Hongkong sekitar tahun 1970, selain diambil telurnya, daging burung puyuh jugamerupakan 

makanan yang lezat dan bernilai gizi tinggi, karena mengandung protein sekitar 21,1% dan 

lemak 7,7% (Koswara, 2009). 

  Pakan merupakan kebutuhan biologis bagi ternak. Pakan yang sering kali digunakan 

oleh peternak burung puyuh adalah pakan komersial karena sudah disesuaikan dengan 

kebutuhan ternaknya sehingga memenuhi standar (Imam dan Cahyo, 2005). Kebutuhan pakan 

burung puyuh dapat di lihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Jumlah Pakan Burung Puyuh Pada Umur Yang Berbeda 

Umur burung puyuh (minggu) Jumlah pakan yang diberikan 

(g/ekor/hari) 

0 – 2 6 

2 – 3 10 

3 – 4 14 

4 – 6 18 

Diatas 6 minggu 24 

Sumber: Sritharet (2002) 

 Jumlah pakan harus diberikan dalam jumlah yang mencukupi dan tersedia terus 

menerus (ad libitum).Bappenas (2000) menyatakan bahwa ransum (pakan) yang dapat 

diberikan untuk puyuh terdiri dari beberapabentuk, yaitu: bentuk pallet, remah-remah dan 

tepung. Burung puyuh yangsuka usil mematuk temannya akan mempunyai kesibukan dengan 

mematuk-matukpakannya. Pemberian ransum puyuh anakan diberikan 2 kali sehari pagi dan 

siang sedangkan, puyuh remaja/dewasa diberikan ransumhanya satu kali sehari yaitu di pagi 

hari.Pemberian minum pada anakpuyuh pada bibitan terus-menerus.Kebutuhan zat nutrisi 

burung puyuh secara umum disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kebutuhan Nutrisi Burung Puyuh  

Parameter Satuan Starter Layer 

Kadar air % Maks. 14,00 Maks. 14,0 

Protein kasar % Min. 19,00 Min.17,0 

Lemak kasar % Maks. 7,0 Maks. 7,0 

Serat kasar % Maks. 6,5 Maks. 7,0 

Abu % Maks. 8,0 Maks. 14,0 

Kalsium (Ca) % 0,90 -1,20 2,50-3,50 

Fosfor total (P) % 0,60 - 1,00 0,60 – 1,00 

Fosfor tersedia % Min. 0,40 Min. 0,40 

Energi metabolis (ME) Kkal/kg Min. 2800 Min. 2700 

Total aflatoksin µg/Kg Maks. 40.0 Maks. 40,0 

Asam amino    

- Lisin % Min. 1,10 Min. 0,90 

- Metionin % Min. 0,40 Min. 0,40 

- Metionin+sistin % Min. 0,60 Min. 0,60 

Sumber: Badan Standar Nasional Indonesia (2006) 

 

2.4 Persentase Karkas 

Karkas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan secara halal, 

pencabutan bulu, dan pengeluaran jerohan, tanpa kepala, leher, kaki, paru-paru, dan ginjal 

Karkas ayam merupakan ayam yang telah dikeluarkan jeroannya, kepala dipisahkan dengan 

leher hingga batas pemotongan dan kaki.Karkas ayam dibuat klasifikasinya berdasarkan 

bagian-bagian tubuh (Mahfudz,dkk,2009). 

Menurut Soeparno (2005) komposisi karkas puyuh dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu genetik, jenis kelamin, umur, berat tubuh, dan nutrien. Semakin tinggi bobot potong, 

maka semakin tinggi pula bobot karkas. Karkas terdiri dari daging, tulang, lemak. Menurut 

Setiawan (2006) bobot badan puyuh betina lebih besar dibanding bobot badan puyuh jantan 

dan mulai terlihat pada umur 7  minggu. Karkas merupakan bagian tubuh yang sangat 

menentukan dalam produksi ayam pedaging. 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 bahwa 

persentase karkas dihitung berdasarkan bobot karkas dibagi dengan bobot hidup (berat pada 

waktu akan dipotong) dan dikalikan 100% (Jull, 1979). 

 Persentase karkas diperoleh dari perbandingan bobot karkas dan bobot badan akhir 

dikalikan 100%. Soeparno (1998) melaporkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

persentase karkas adalah umur, perlemakan, bobot badan, jenis kelamin, kualitas dan 

kuantitas pakan.Faktor yang mempengaruhi bobot karkas yaitu bobot hidup, perlemakan, 

pertulangan, isi saluran pencernaan, kualitas dan kuantitas pakan.Daging terutama pada 

bagian dada, sangat menentukan kualitas karkas (Koswara, 2009). Lesson dan Summers 

(2000) menyatakan bahwa zat makanan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi 

komposisi karkas terutama proporsi kadar lemak. Faktor yang mempengaruhi berat karkas 
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pada dasarnya adalah faktor genetis dan lingkungan.Faktor lingkungan dapat dibagi menjadi 

dua kategori yaitu fisiologi dan kandungan zat makanan dalam pakan. 

Menurut Andriana (1997), salah satu faktor yang memperngaruhi karkas adalah 

kandungan nutrisi pakan. Kadar lemak karkas lebih tinggi jika diberikan pakan yang berenergi 

tinggi dan protein merupakan salah satu nutrien yang mempengaruhi bobot karkas.Puyuh 

yang diberikan pakan dengan kandungan protein 24% menunjukkan bobot akhir yang lebih 

tinggi dibanding pemberian pakan dengan 20% kandungan protein.Persentase karkas juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah bobot hidup ternak. 

Hasil penelitian Hidajati (2005) memperlihatkan bahwa pemberian bawang putih 

dengan dosis 2–3mg/ekor/hari mampu menurunkan kadar kolestrol yang terkandung didalam 

daging serta meningkatkan persentase karkas ayam broiler lebih baik jika dibandingkan 

dengan ayam broiler tanpa pemberian bawang putih. Resnawati (2002) menyatakan bahwa 

perbandingan bobot karkas terhadap bobot hidup digunakan sebagai ukuran produksi daging, 

hal ini berpengaruh karena bobot karkas dan bobot hidup merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi persentase karkas. 

 

2.5 Persentase Organ Dalam 

Organ dalam merupakan bagian tubuh ternak yang terdiri hati, ampela/gizzard, 

jantung dan limpa (Setiadi, Nova dan Tantalo, 2013). Persentase hati dihitung berdasarkan 

perbandingan bobot hati dengan bobot potong puyuh dikali 100%. Persentase jantung 

dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot jantung dengan bobot potong burung puyuh 

dikali 100%. Persentase gizzard dihitung dari perbandingan bobot gizzard dengan bobot 

potong puyuh dikali 100%.Persentase limpa dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot 

limpa dengan bobot potong burung puyuh dikali 100% (Soeparno,2005). 

Bobot giblet pada itik Magelang paling tinggi diduga disebabkan karena itik Magelang 

lebih banyak melakukan aktivitas sehingga organ dalam bekerja lebih keras terutama jantung 

dan menghasilkan bobot yang berbeda pula. Ressang (1984) mengungkapkan bahwa bobot 

jantung yang tinggi disebabkan karena sistem sirkulasi berjalan dengan cepat dan ternak 

banyak melakukan aktivitas. Damayanti (2003), juga menyatakan bahwa peningkatan ukuran 

sel pada otot jantung terjadi saat jantung bekerja lebih keras. Bobot jantung juga dipengaruhi 

oleh besar tubuh ternak yang berbeda -beda. 

 

2.5.1 Hati 

Hati merupakan organ dalam penyusun giblet pula, perbedaan pada bobot dan 

persentase hati dipengaruhi oleh seberapa besar kerja hati di dalam tubuh ternak. Gizzard 

merupakan organ yang berfungsi sebagai penggiling pakan yang masuk dan prosesnya 

dibantu oleh grit, besarnya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya konsumsi serat kasar. 

Hati merupakan organ dalam terbesar dalam tubuh, berat hati juga dimungkinkan 

berhubungan dengan umur dan kondisi tubuh ternak Moran (1982). Menurut Retnodiati, 

(2011) menambahkan bahwa fungsi utama hati yaitu menetralkan kondisi asam dari saluran 

pencernaan dan mengawali pencernaan lemak dengan membentuk suatu emulsi.Hati berperan 

dalam metabolisme protein, lemak, karbohidrat, dan detoksifikasi. Hati yang berwarna gelap 

mengindikasikan bahwa hati telah bekerja sangat berat untuk menetralisir racun yang terikut 

dalam pakan.Hati unggas yang normal berwarna coklat dan terdiri dari dua lobi yaitu kiri dan 
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kanan Rahmat dan Wiradimadja, (2011). Persentase hati yaitu sekitar 1,7% - 2,8% dari bobot 

badan. Kelainan pada hati secara fisik dapat diidentifikasi dengan cara melihat warna hati 

yang berubah, pembengkakan dan adanya pengecilan dari salah satu lobi atau tidak adanya 

kantong empedu (Supriyadin, 2006). 

Fungsi fisiologis hati yaitu sekresi empedu untuk mengemulsi lemak, penetralisir 

racun, tempat penyimpanan energi yang siap untuk dipakai glikogen serta menguraikan hasil 

sisa protein menjadi asam urat untuk dikeluarkan oleh ginjal (Blakely and Bade,1998). Hati 

menerima aliran darah yang mengandung zat makanan dari arteri hepatik yaitu suatu cabang 

arteri celiac yang masuk ke dalam porta hati. Aliran darah yang masuk ke dalam hati 

kemungkinan membawa zat-zat toksik termasuk tumbuhan, fungsi dan produk bakteri serta 

logam yang dapat merusak hati (Arief, 2000). 

 

2.5.2 Jantung 

 Jantung unggas terdiri dari 4 ruang yaitu 2 atrium kanan dan kiri serta 2 ventrikel 

kanan dan kiri.Jantung  merupakan organ vital yang mempunyai fungsi dalam sirkulasi darah 

dan pemompa darah dalam sistem sirkulasi tubuh. Tingginya kadar kolesterol dalam pakan 

mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah sehingga ukuran jantung menjadi besar 

dikarenakan adanya peningkatan kerja otot jantung yang dapat mengakibatkan kematian pada 

ternak Retnoadiati, (2011). Ressang (1998) menyatakan bahwa berat jantung dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu jenis, umur, besar serta aktifitas ternak tersebut. Semakin berat jantung 

aliran darah yang masuk maupun yang keluar jantung akan semakin lancar dan berdampak 

pada metabolisme yang ada di dalam tubuh ternak. Persentase jantung sekitar 0,6% dari bobot 

badan Sajidin, (2000). Fritzgerald (1969) menyatakan bahwa bobot jantung puyuh berkisar 

antara 0,6 -0,9% dari bobot tubuhnya.Jantung merupakan organ vital yang berfungsi dalam 

sirkulasi darah dan  sangat rentan terhadap racun dan zat anti nutrisi karena dapat 

menyebabkan kontraksi yang berlebihan. Pembesaran ukuran jantung biasanya diakibatkan 

oleh adanya penambahan jaringan otot jantung. Bobot jantung tergantung dari jenis, umur, 

besar, dan aktivitas hewan (Ressang, 1986). 

Jantung merupakan suatu struktur muskular berongga yang bentuknya menyerupai 

kerucut yang terdiri atas atrium kanan dan atrium kiri (Frandson, 1992). Masing-masing 

bagian dari atrium menerima darah dari vena dan ventrikel yang memompakan darah dari 

jantung melalui arteri. Jantung berfungsi sebagai pompa dan motor penggerak dalam 

peredaran darah yang kerjanya otonom, yaitu dikendalikan oleh pusat saraf di luar kemauan 

dan kesadaran. Persentase bobot jantung berkisar antara 0,42%-0,75% dari bobot hidup 

(Putnam, 1991). Gambaran histopatologi otot jantung sangat khas yaitu tampak serabut-

serabut otot jantung yang disusun seperti suatu kisi-kisi, serabut-serabutnya terpisah 

kemudian saling bergabung (Lu,1995). 

Jantung merupakan organ vital yang berfungsi dalam sirkulasi darah dan sangat rentan 

terhadap racun dan zat anti nutrisi karena dapat menyebabkan kontraksi yang berlebihan. 

Pembesaran ukuran jantungbiasanya diakibatkan oleh adanya penambahan jaringan otot 

jantung. Bobot jantung tergantung dari jenis, umur, besar, dan aktivitas hewan (Ressang, 

1986). 

 

2.5.3 Gizzard 
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Ampela/ gizzard disebut juga dengan perut otot yang terletak diantara proventrikulus 

dan usus halus yang mempunyai tugas penting dalam proses pencernaan unggas. Ampela 

memiliki fungsi untuk memecah dan menggiling partikel pakan yang memiliki ukuran besar 

menjadi lebih kecil (pencernaan mekanik) untuk memudahkan pencernaan pada proses 

selanjutnya Tambunan, (2007). Putnam (1992) menambahkan bahwa persentase bobot ampela 

berkisar antara 1,6-2,3% dari bobot hidup. 

Rempela merupakan ruangan sederhana sebagai tempat pencernaan dan penyimpanan 

makanan yang terdiri atas serabut otot yang kuat (Tillman et al.,1991). Menurut Ponds et al. 

(1995), rempela pada unggas memiliki fungsi yang sama dengan gigi pada mamalia yaitu 

untuk memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik. Kontraksi otot rempela akan  

terjadi apabila ditemukan makanan yang masuk ke dalamnya dan di dalam rempela terjadi 

proses mastikasi yaitu pencernaan makanan secara mekanik. Rempela terletak antara 

proventrikulus dengan batas atas  usus halus. Persentase bobot rempela adalah 1,6%-2,3% 

dari bobot hidup (Putnam, 1991). Matsumoto (1998) menyatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi peningkatan berat gizzard adalah serat kasar pakan, makin tinggi serat 

kasar dibutuhkan intensitas kerja yang lebih banyak bagi gizzard untuk mencerna.  

Menurut Suparjo (2003) menyatakan bahwa gizzard merupakan tempat untuk 

mencerna makanan secara mekanis seperti halnya hati dan jantung, gizzard memberi respon 

pada serat kasar yang tinggi dalam ransum. Adanya serat kasar yang tinggi dapat 

mempengaruhi kecernaan bahan makanan dan dapat memepengaruhi organ - organ 

pencernaan dan organ dalam. Marginingsih (2004) menyatakan bahwa bobot rempela 

dipengaruhi oleh modifikasi ukuran, pengaturan jenis ransum, dan fase pemberian pakan. 

Apabila ransum yang diberikan memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, maka kerja 

rempela akan semakin berat dan dapat memperbesar ukuran dan bobot rempela. 

 

2.5.4 Limpa 

Limpa merupakan organ yang berwarna merah gelap terdapat di sebelah kanan 

abdomen yang menghubungkan proventrikulus dan gizzard. Fungsi lain limpa adalah untuk 

melakukan pembentukan sel limfosit untuk membentuk antibodi apabila zat makanan 

mengandung toksik, zat anti nutrisi maupun penyakit. Besar kecilnya ukuran limpa 

disebabkan oleh aktifitas limpa yang besar ataupun limpa tersebut terserang penyakit dan 

adanya benda asing yang masuk (zat anti nutrisi) Basya dan Muhammad, (2004). Fungsi 

limpa yaitu sebagai tempat penyimpanan sel –sel darah merah dan darah putih dalam sirkulasi 

yang normal. Faktor yang mempengaruhi bobot limpa yaitu meningkatnya bobot tubuh dan 

volume darah ( Resnawati,2010). 

Limpa merupakan organ kompleks yang memiliki banyak fungsi. Beberapa fungsi limpa 

yaitu untuk menyimpan darah, bersama hati dan sumsum tulang belakang berperan dalam 

pembinasaan eritrosit-eritrosit tua, metabolisme nitrogen terutama pembentukan asam urat 

serta membentuk limfosit yang berhubungan dengan pembentukan antibodi. Ukuran limpa 

bervariasi dari waktu ke waktu tergantung dari banyaknya darah dalam tubuh (Frandson, 

1992). Persentase bobot limpa sekitar 0,18-0,23% dari bobot hidup (Putnam, 1991). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan selama 9 minggu mulai tanggal 13 Mei 2015 s/d 18 Juli 

2015 di Peternakan milik Bapak Samsudin di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang.  

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1Burung Puyuh 

Burung puyuh betina yang digunakan adalah jenis Coturnix-coturnix japonica 

sebanyak 240 ekor yang berumur 1 minggu. Burung puyuh ini diperoleh dari daerah Pare 

Kediri Jawa Timur.Rata-rata bobot badan awal berkisar 8 g/ekor dengan koefisien keragaman 

(KK) bobot badan 7,37%. (Di sajikan pada Lampiran 1). 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang baterai, yang terdiri 

dari 24 kotak baterai dengan ukuran panjang 40x25x30 cm per unit. Setiap unit kandang diisi 

10 ekor burung puyuh. Tiap unit dilengkapi dengan tempat pakan dan minum. Peralatan lain 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, penampung telur, thermometer, 

nampan kayu, lampu penerangan 5 watt masing-masing disetiap unit, kompor, kawat, kabel, 

tempat feses, dan peralatan lainnya. Peralatan pembuatan bawang putih menggunakan pisau, 

nampan plastik, oven, dan blender. Peralatan kebersihan meliputi ember ,sapu lidi, dan kain 

lap (pembersih). Peralatan untuk memotong burung puyuh seperti pisau potong, tas kresek 

kecil, timbangan dan sarung tangan. Peralatan pendukung seperti kalkulator dan kamera. Tata 

letak pengacakan kandang perlakuan disajikan pada Gambar 2.  
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Gambar 2.Tata Letak Pengacakan Kandang Penelitian Sesuai Perlakuan dan Ulangan 

 

3.2.3 Bahan Pakan Basal dan Perlakuan 

 Pakan yang digunakan selama penelitian adalah pakan puyuh petelur yang diproduksi 

oleh PT. Charoen Pokphan Indonesia (BR1 CP511B) fase starter yang dibeli dari poultry 

shop di Toko Maju Jaya Singosari dengan harga Rp 6.800/kg. 

 Penggunaan bawang putih dengan level 0,6%, 0,8%, dan 1% dalam bentuk tepung. 

Bawang putih yang digunakan merupakan bawang yang biasanya digunakan untuk bumbu 

masak. Bawang putih ini didapatkan dengan membeli di pasar dengan harga Rp 18.000/kg. 

Cara pembuatan tepung bawang putih, pertama pemisahan siung bawang putih menjadi siung 

tunggal, pengelupasan kulit bawang putih, pengirisan tipis karena untuk memudahkan proses 
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pengeringan, dilakukan pengovenan bawang putih pada suhu 60
0
 – 70

0
C selama 35 menit, 

penghalusan bawang putih menggunakan blender, pengayakan untuk memisahkan partikel-

partikel bawang putih yang besar dan yang kecil atau yang lebih halus. Prosedur pembuatan 

tepung bawang putih disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan Prosedur Pembuatan Tepung Bawang Putih. Sumber (Rani,2008) 

 

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Pada Pakan Basal (PB) Puyuh Fase Starter dan Tepung Bawang 

Putih (TBP).  

Zat Makanan Pakan Basal* 

(%) 

Pakan Basal**(%) Tepung Bawang Putih*** 

    

Kadar Air 9,50 Max 13,00 66,2-71,0 g 

Protein Kasar 18,13 21,00-23,00 4,5-7 g 

Lemak Kasar 5,28 Min 5,00 0,2-0,3 g 

Serat Kasar - Max 5,00 - 

Abu 5,59 Max 7,00 - 

Calcium - Min 0,90 26 - 42 mg 

Phospor - Min 0,60 15 - 109 mg 

Karbohidrat 61,50 - 23,1 - 24,6 g 

Sumber : (*) Hasil analisis Laboraturium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Fakultas 

Tehnik Pertanian, Universitas Brawijaya Malang Tahun 2015. 

(**) Label pakan komplit puyuh petelur starter produksi PT. Charoen Pokphan 

Indonesia. 

(***) Hasil studi literatur (Herman,2000). 

Bawang putih 

Pemisahan siung menjadi suing tunggal 

Pengupasan kulit 

Pengirisan tipis 

Pengovenan pada suhu 60
0
C – 70

0
C selama 35 menit 

Penghalusan 

Pengayakan 

Tepung bawang putih 
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Tabel 5. Kandungan Nutrisi Pada Pakan Perlakuan Hasil Analisis Laboraturium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan, Fakultas Tehnik Pertanian (2015) 

Perlakuan Komposisi Pakan 
Kandungan Nutrisi 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

Air 

(%) 

Abu 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

P0 100% PB 18,13 5,28 9,50 5,59 61,50 

P1 PB + 0,6% TBP 17,66 4,87 9,83 5,89 61,75 

P2 PB + 0,8% TBP 17,68 4,72 9,68 6,85 62,06 

P3 PB + 0,10% TBP 17,70 4,57 9,53 5,82 62,38 

Keterangan : PB = Pakan Basal; TBP = Tepung Bawang Putih 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan lapang yang dirancang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), burung puyuh umur 1 minggu terdiri dari 

240 ekor masing-masing puyuh dibagi menjadi 4 perlakuan, dengan 6 ulangan sehingga 

terdapat 24 unit percobaan yang masing – masing diisi 10 ekor burung puyuh. Perlakuan yang 

diberikan sebagai berikut : 

P0 = Pakan basal tanpa pemberian tepung bawang putih 

P1 = Pakan basal + tepung bawang putih 0,6%  

P2 = Pakan basal + tepung bawang putih 0,8%  

P3 = Pakan basal + tepung bawang putih 1%  

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Sebelum penelitian ini dimulai, kandang dan daerah sekitar kandang dibersihkan 

dengan sapu dan disiram dengan air, kemudian disucihamakan dengan menggunakan air yang 

dicampur dengan formalin dengan tujuan membebaskan kandang dan peralatan didalamnya 

dari bibit penyakit. Setiap petak kandang diberi alas koran dan disemprot dengan desinfektan 

ke seluruh bagian ruangan. Setelah itu tirai yang dipasang dibagian depan kandang dan lampu 

listrik. Lampu dinyalakan ± 12 jam sebelum DOQ dimasukan kedalam kandang. Bahan pakan 

dan tepung bawang putih juga sudah dipersiapkan sebelum penelitian. Persiapan air minum 

yang telah ditambahkan air gula. DOQ dikeluarkan dari box, kemudian ditimbang bobot 

badan terlebih dahulu agar dapat diketahui bobot badan awal sebelum diberi pakan perlakuan 

dan dimasukkan kedalam kandang. Sesudah dilakukan penimbangan DOQ akan diberi larutan 

gula dengan tujuan untuk mengurangi stress dan sebagai sumber energi. Pakan diberikan 

dengan cara ditaburkan di atas koran. Pakan basal tanpa perlakuan diberikan saat umur 0-7 

hari, setelah umur 7 hari baru diberikan pakan perlakuan dan pergantian air minum secara ad 

libitum. Lampu dinyalakan 24 jam sampai burung puyuh berumur satu minggu dengan 

mencatat suhu dan kelembaban dalam kandang secara rutin.  

Burung puyuh umur 7 hari pemberian pakan dilakukan dua kali dalam sehari dengan 

proporsi sebanyak 40% pada pagi hari pukul 06.30 WIB dan proporsi sebanyak 60% pada 

sore hari pukul 15.00 WIB. Penambahan tepung bawang putih dilakukan dengan cara 

mencampurkan secara merata ke pakan basal sesuai dengan level penambahan. Pemberian air 

minum dilakukan secara ad libitum ditambah dengan vitamin Vita Stress dengan dosis 2 gram 

dilarutkan dalam 3 litter air minum. Setiap hari tempat pakan dan tempat minum dibersihkan 

sebelum pemberian pakan dan minum. Lampu hanya dinyalakan pada malam hari dan tirai 
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setiap pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari. Burung puyuh ditimbang setiap minggu untuk 

mengetahui pertambahan bobot badan dan bobot badan akhir, kemudian sisa pakan ditimbang 

untuk mengetahui konsumsi pakan setiap minggu. Pada saat burung puyuh mencapai umur 60 

hari dilakukan penimbangan bobot badan akhir pada setiap petak kandang sesusai dengan 

perlakuan dan ulangannya, kemudian dihitung rata-rata bobot badan sebagai penentu burung 

puyuh yang akan di potong. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Persentase karkas 

Persentase karkas dihitung dari bobot badan karkas dibagi bobot hidup (bobot pada 

waktu akan dipotong) dan dikalikan 100% ( Utami dan Riyanto, 2002). 

 

 

 

2. Persentase organ dalam 

Persentase organ dalam dihitung dengan cara membandingkan masing-masing (bobot 

jantung, hati, gizzard, limpa) dengan bobot hidup dikali 100% (Marginingsih, 2004). 

 

 

 

3.6 Analisis Data 

Data penelitian ini diolah menggunakan Microsoft Excel sehingga dapat diperoleh data 

rata-rata, dilanjutkan dengan analisis statistik yaitu menggunakan ANOVA dan RAL 

(Rancangan Acak Lengkap) dan apabila terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

atau sangat nyata (P>0,01) antar perlakuan maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncans. Model Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut: 

Yij = u + μi + Σij  

Keterangan:  

Yi :Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j  

u : Nilai tengah umum  

μi : Pengaruh perlakuan ke-i  

Σij : Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j  

i : 1, 2, 3, 4 

j : 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Persentase Karkas   : Persentase berat karkas dari berat hidup. 

2. Organ Dalam  : Bagian tubuh ternak yang meliputi saluran pencernaan 

(jantung, hati, limpa, dan ampela/gizzard) dan saluran 

rerpoduksi. 

% Karkas =  
                

               
 x 100% 

 

% Organ Dalam =  
                     

               
 x 100% 
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3. Hati : Hati merupakan organ dalam penyusun giblet, 

perbedaan pada bobot dan persentase hati dipengaruhi 

oleh seberapa besar kerja hati di dalam tubuh ternak. 

4. Jantung  : Jantung merupakan suatu struktur muskular berongga 

yang bentuknya menyerupai kerucut yang terdiri atas 

atrium kanan dan atrium kiri (Frandson,1992). 

5. Gizzard :Gizzard memiliki fungsi untuk memecah dan 

menggiling partikel pakan yang memiliki ukuran besar 

menjadi lebih kecil (pencernaan mekanik) untuk 

memudahkan pencernaan pada proses 

selanjutnya(Tambunan, 2007). 

6. Limpa : Limpa merupakan organ yang berwarna merah gelap 

terdapat di sebelah kanan abdomen yang 

menghubungkan proventrikulus dan gizzard. 

7. Bawang Putih :Bawang putih adalah nama tanaman dari genus Allium 

yang mengandung zat scordinin dan alicin. 

8. Tepung Bawang Putih  : Merupakan hasil dari pengolahan dan pengeringan 

bawang putih yang kemudian digiling hingga menjadi 

tepung. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Bawang Putih Terhadap Persentase Karkas Burung 

Puyuh 

 Hasil penelitian dari pengaruh penambahan tepung bawang putih pada pakan terhadap 

persentase karkas dan persentase organ dalam dapat disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6 .Persentase Karkas (%) dan persentase organ dalam (%) hasil perlakuan burung 

puyuh. 

Perlakuan  

Rata-rata % 

Karkas  Jantung Hati  Gizzard  Limpa 

P0 56,61±2,17 0,89±0,07
a 
 2,78±0,41 2,75±0,40 0,009±0,04 

P1 57,50±2,04 0,91±0,07
a
 2,82±0,44 2,87±0,41 0,011±0,05 

P2 58,71±1,20 0,93±0,06
c
 2,98±0,38 2,93±0,40 0,013±0,04 

P3 57,66±2,06 0,92±0,06
b
 2,93±0,42 2,88±0,46 0,013±0,05 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang 

nyata (P˂0,05). 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa penambahan tepung bawang putih pada 

pakan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas burung 

puyuh. Hal ini disebabkan karena penggunaan tepung bawang putih pada pakan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap bobot karkas. Hasil laboraturium penambahan tepung 

bawang putih pada pakan perlakuan P2 dengan level 0,8% (58,71±1,20) menunjukkan 

peningkatan  persentase karkas pada burung puyuh, hal ini disebabkan pada tepung bawang 

putih terdapat kandungan scrodinin dan allicin sebagai feed additive alami lebih berfungsi 

sebagai anti bakteri pada burung puyuh yang dapat menambah sistem imunitas pada tubuh 

burung puyuh dan daya tahan tubuh burung puyuh meningkat sehingga puyuh sehat dan 

tingkat konsumsi meningkat. Hal ini sesuai dengan Muhammad dan Bintang (2007) jenis 

fitokimia yang dikandung oleh tanaman bawang putih adalah allicin yang mempunyai fungsi 

sebagai antimikroba dan antioksidan. Allicin merupakan senyawa yang dapat membuat darah 

merah lebih licin dan tidak menggumpal sehingga mampu mencegah penumpukan deposit 

lemak di dinding pembuluh darah. Selain allicin, fitokimia yang terdapat dalam bawang putih 

ialah scordinin. Scordinin mampu meningkatkan perkembangan tubuh karena scordinin 

mampu bergabung dengan protein dan menguraikannya. Robinson (1995) Bawang putih 

mempunyai kandungan yaitu saponin dan flavonoid, disamping minyak atsiri yang sama-

sama berfungsi sebagai antibakteri. Saponin  adalah senyawa aktif yang kuat dan mempunyai 

kemampuan antibakterial (Ilmi, 1995). Pemakaian bawang putih dalam pangan selain sebagai 

penyedap makanan, juga bisa berfungsi sebagai anti bakteri (antibiotika) dengan bahan 

aktifnya yang dikenal sebagai allicin dan ajoene (Santosa et al., 1991).Menurut (Kim et al., 

2000), serta senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Bawang putih 

mempunyai potensi untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh melalui peningkatan aktivitas 

sel, yakni sel pusat pengendali aktivitas sistem kekebalan tubuh (Anonimous, 2006). 
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Hasil penelitian pada Tabel 6 secara statistik tidak menunjukkan pengaruh yang tidak 

nyata, namun menunjukkan bahwa persentase karkas yang paling tinggi ke yang paling 

terendah yaitu P2(58,71±1,20), P3(57,66±2,06), P1(57,50±2,04), P0 (56,61±2,17) , hasil 

penelitian menunjukkan persentase karkas bekisar antara 56,61% - 58,71%. Persentase karkas 

yang dihasilkan kecil hal ini dikarenakan kandungan protein pada tepung bawang putih  

rendah sehingga konsumsi pakan rendah dan menghasilkan bobot karkas yang rendah. Hal ini 

sesuai dengan Panjaitan (2012) bahwa tingkat kandungan protein sangat mempengaruhi bobot 

badan burung puyuh. Kandungan protein dalam pakan burung puyuh petelur 

direkomendasikan 20%, sedangkan kandungan protein 25% akan membuat puyuh cepat 

mengalami dewasa kelamin. Menurut Anggorodi (1995) menyatakan bahwa ransum yang 

diberikan pada ternak harus disesuaikan dengan umur kebutuhan tenak. Hal ini bertujuan 

untuk mengefisiensikan penggunaan ransum. Dalam mengkonsumsi ransum, ternak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : umur, palatabilitas ransum, kesehatan ternak, 

jenis ternak, aktivitas ternak, energi ransum dan tingkat produksi. Menurut Resnawati (2002) 

bahwa perbandingan bobot karkas terhadap bobot hidup digunakan sebagai ukuran produksi 

daging, hal ini berpengaruh karena bobot karkas dan bobot hidup merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi persentase karkas. Mahfudz dkk, (2009) memaparkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi persentase karkas adalah umur, perlemakan, bobot badan, jenis 

kelamin, kualitas dan kuantitas pakan.Faktor yang mempengaruhi bobot karkas yaitu bobot 

hidup, perlemakan, pertulangan, isi saluran pencernaan, kualitas dan kuantitas pakan. 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Bawang Putih Terhadap Persentase Jantung 

Burung Puyuh 

Berdasarkan hasil analisis statistik Tabel 6 dan dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda 

Duncan’s menunjukkan bahwa penambahan tepung bawang putih sebagai feed addtive pada 

pakan memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P˂0,05) terhadap persentase jantung 

burung puyuh. Uji Jarak Berganda Duncan’s ini digunakan untuk memperoleh hasil yang 

akurat dan lebih teliti karena terdapat interval data. Penambahan pada level perlakuan 0,8% 

(P2) terjadi perbedaan yang nyata (P˂0,05) terhadap bobot jantung burung puyuh. Hal ini 

disebabkan konsumsi pada level perlakuan P2 mengalami peningkatan sehingga kerja jantung 

pada burung puyuh mengalami peningkatan. Kerja jantung yang cepat menyebabkan otot-otot 

pada jantung mengalami pembesaran sehingga berat jantung bertambah. Pada level perlakuan 

P2 mengalami peningkatan konsumsi pakan Hal ini dikarenakan keadaan energi pakan, suhu 

lingkungan dan genetik pada burung puyuh hal ini sesuai dengan Adam (2000) menyatakan 

bahwa banyak sedikitnya konsumsi pakan sangat bergantung pada ukuran tubuh ternak, sifat 

genetis (breed), suhu lingkungan, tingkat produksi, perkandangan, tempat pakan per ekor, 

keadaan air minum, kualitas dan kuantitas pakan serta penyakit. North and Bell (1990) 

konsumsi pakan dipengaruhi oleh berat badan, ukuran tubuh, tahapan produksi, keadaan 

energi pakan dan suhu lingkungan.  

Hasil penelitian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata berat jantung yang 

tertinggi sampai terendah yaitu P2 (0,93±0,06), P3 (0,92±0,06), P1 (0,91±0,07), P0 

(0,89±0,07) dari bobot badan, hal ini menunjukkan bahwa persentase jantung hasil penelitian 

tidak melebihi rata-rata berat jantung normal ( dapat dilihat pada Tabel 6 ).  Hal ini sesuai 

dengan Fritzgerald (1969) menyatakan bahwa bobot jantung puyuh berkisar antara 0,6 -0,9% 
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dari bobot tubuhnya. Ressang (1998) menyatakan bahwa berat jantung dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu jenis, umur, besar serta aktifitas ternak tersebut. Semakin berat jantung 

aliran darah yang masuk maupun yang keluar jantung akan semakin lancar dan berdampak 

pada metabolisme yang ada di dalam tubuh ternak. Pada level perlakuan P2 0,8%  terjadi 

peningkatan bobot jantung hal ini disebabkan karena konsumsi pada level perlakuan P2 0,8%  

meningkat sehingga menyebabkan kerja jantung lebih cepat dan mengakibatkan pembesaran 

pada otot-otot jantung, hal ini sesuai dengan pendapat Suprayidin (2006) Jantung merupakan 

organ vital yang berfungsi dalam sirkulasi darah dan sangat rentan terhadap racun dan zat anti 

nutrisi karena dapat menyebabkan kontraksi yang berlebihan. Pembesaran ukuran jantung 

biasanya diakibatkan oleh adanya penambahan jaringan otot jantung. Bobot jantung 

tergantung dari jenis, umur, besar, dan aktivitas hewan. Semakin berat jantung aliran darah 

yang masuk maupun yang keluar jantung akan semakin lancar dan berdampak pada 

metabolisme yang ada di dalam tubuh ternak. 

4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Bawang Putih Terhadap Persentase Hati Burung 

Puyuh 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa penambahan 

tepung bawang putih sebagai feed additive pada pakan memberikan pengaruh yang tidak  

nyata (P>0,05) terhadap persentase hati burung puyuh. Hasil persentase hati terbesar terdapat 

pada level perlakuan P2 hal ini disebabkan karena kandungan protein pada tepung bawang 

putih yaitu 17,68% sehingga tidak mempengaruhi aktivitas atau kerja hati burung puyuh. Hal 

ini sesuai pendapat Anggorodi (1994) bahwa protein yang dikonsumsi ternak akan masuk ke 

dalam hati dan digunakan oleh hati untuk mensintesis protein darah, protein yang tercerna dan 

diubah menjadi asam amino akan masuk ke dalam peredaran darah dan dialirkan ke seluruh 

bagian tubuh termasuk hati. Di dalam hati, asam amino digunakan untuk mensintesis protein 

darah. Hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Hati memiliki beberapa fungsi 

diantaranya pertukaran zat dari protein, lemak, sekresi empedu, detoksifikasi senyawa-

senyawa yang beracun dan ekskresi senyawa-senyawa metabolit yang tidak berguna lagi bagi 

tubuh (Retnoadiati, 2011).  Menurut Anggorodi (1985) bahwa asam amino yang masuk ke 

dalam hati akan digunakan untuk sintesis protein darah selain itu hati juga berfungsi untuk 

menetralkan racun dalam tubuh. Setelah dilakukan pembedahan pada bagian abdominal 

burung puyuh kemudian dikeluarkan organ dalamnya dapat diamati kondisi hati dalam 

keadaan normal, permukaannya halus dan tidak ditemukan kerusakan pada hati. Hal ini sesuai 

dengan Basya dan Muhammad (2004) yang menyatakan bahwa hati merupakan organ dalam 

terbesar dalam tubuh, didalam hati terdapat senyawa beracun yang akan mengalami proses 

detoksifikasi, sehingga dapat mengakibatkan hati mengalami kerusakan dan pembengkakan 

karena senyawa beracun yang berlebihan tidak dapat di detoksifikasi seluruhnya. McLelland 

(1990) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memepengaruhi ukuran, konsistensi dan warna 

hati yang normal yaitu coklat kemerahan atau coklat. 

Hasil penelitian Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata berat hati bekisar antara yang 

tertinggi ke terendah yaitu P2 (2,98±0,38), P3 (2,93±0,42), P1 (2,82±0,44), P0(2,78±0,41) 

dari bobot badan, hal ini menunjukkan bahwa persentase hati hasil penelitian tidak melebihi 

rata-rata berat hati normal hal ini disebabkan karena penggunaan tepung bawang putih pada 

pakan level 0,10% tidak menghasilkan racun yang berbahaya, dan masih bisa diterima oleh 
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tubuh burung puyuh sehingga hati tidak mengalami pembengkakan ataupun kerusakan. 

Frandson (1986) menyatakan bahwa hati merupakan organ dalam penyusun giblet pula, 

perbedaan pada bobot dan persentase hari dipengaruhi oleh seberapa besar kerja hati didalam 

tubuh ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Moran (1982) menyatakan bahwa hati 

merupakan organ dalam terbesar dalam tubuh, berat hati juga dipengaruhi oleh umur dan 

kondisi ternak. Persentase hati yaitu bekisar antara 1,7% - 2,8% dari bobot badan. 

(Supriyadin, 2006) 

 

4.4 Pengaruh Penambahan Tepung Bawang Putih Terhadap Persentase Gizzard burung 

puyuh  

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 6 menunjukkan bahwa penambahan 

tepung bawang putih pada pakan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P˂0,05) terhadap 

persentase gizzard burung puyuh. Hal ini disebabkan karena kandungan serat kasar pada 

bawang putih rendah yaitu 2,1 gr sehingga aktifitas gizzard masih normal dan kebutuhan serat 

kasar  pada burung puyuh maksimal 7,0%. Hal ini sesuai dengan menurut Ponds et al. (1995), 

gizzard atau rempela pada unggas memiliki fungsi yang sama dengan gigi pada mamalia yaitu 

untuk memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik. Kontraksi otot rempela akan 

terjadi apabila ditemukan makanan yang masuk ke dalamnya dan di dalam rempela terjadi 

proses mastikasi yaitu pencernaan makanan secara mekanik. Widiadiningsih (2008) 

menyatakan bahwa kandungan serat kasar pada pakan dipengaruhi oleh bobot gizzard, 

sehingga semakin tinggi kandungan serat kasar dalam bahan pakan maka aktifitas gizzard 

juga akan meningkat dan bobot gizzard juga akan meningkat. Gizzardmemiliki fungsi untuk 

memecah dan mengiling partikel - partikel berukuran besar menjadi lebih kecil untuk 

memudahkan pencernaan pada proses selanjutnya (Tambunan, 2007). 

Hasil penelitian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pada setiapperlakuan dihasilkan  

P0(2,75±0,40), P1(2,87±0,41), P2(2,93±0,40), P3(2,88±0,46). Menurut Putnam (1992) 

menyatakan bahwa persentase bobot gizzard berkisar antara 1,6-2,3% dari bobot hidup. 

Gizzard merupakan organ yang berfungsi sebagai penggiling pakan ternak. Gizzard memiliki 

dua pasang otot yang sangat kuat sehingga ayam mampu menggunakan tenaga yang kuat. 

Mukosa permukaan gizzard sangat tebal. Partikel makanan yang berukuran besar akan cepat 

dipecah menjadi partikel yang sangat kecil (secara mekanik) sehingga bisa masuk ke saluran 

pencernaan. Pada gizzard juga mengandung bahan-bahan yang mudah terkikis seperti pasir, 

karang dan kerikil. Fungsi gizzard adalah menggiling dan menghancurkan makanan menjadi 

partikel-partikel yang lebih kecil yang biasanya dibatu oleh grit. Berat gizzard adalah 1,6 -

2,3% dari berat hidup (Sajidin,2005). Menurut Marginingsih, (2004) Ukuran dari gizzard 

mudah berubah - ubah bergantung pada jenis makanan yang bisa dimakan oleh unggas yang 

bersangkutan. Jika unggas bisa mendapatkan makanan yang kasar maka ukuran gizzard nya 

bisa lebih besar, lebih kuat dan memiliki lapisan epitel lebih tebal. 

 

4.5 Pengaruh Penambahan Tepung Bawang Putih Terhadap Persentase Limpa burung 

puyuh  

Berdasarkan hasil analisis statistik Tabel 6 menunjukkan bahwa penambahan tepung 

bawang putih sebagai feed additive pada pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap persentase limpa burung puyuh. Hal ini disebabkan karena 
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penggunaan tepung bawang putih terdapat zat anti nutrisi yaitu saponin yang dapat 

menyebabkan pembengkakan limpa pada burung puyuh, namun pemberian tepung bawang 

putih pada setiap perlakuan masih dalam taraf normal sehingga aktifitas limpa tidak terlalu 

berat dan tidak menyebabkan pembengkakan limpa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

McLelland, (1990). Limpa merupakan organ yang berwarna merah gelap terdapat di sebelah 

kanan abdomen yang menghubungkan proventrikulus dan gizzard. Basya dan Muhammad 

(2004)  Fungsi lain limpa adalah untuk melakukan pembentukan sel limfosit untuk 

membentuk antibodi apabila zat makanan mengandung toksik, zat anti nutrisi maupun 

penyakit. Besar kecilnya ukuran limpa disebabkan oleh aktifitas limpa yang besar ataupun 

limpa tersebut terserang penyakit dan adanya benda asing yang masuk (zat anti nutrisi). 

Hasil penelitian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa persentase limpa sangat kecil, 

berkisar antara yang tertinggi hingga terendah yaitu P2 (0.013±0,004)%, P3 (0,013±0,005)%, 

P1 (0,011±0,005)%, dan P0 yaitu (0,009±0,004)% dapat dikatakan masih dalam ukuran 

normal, sesuai dengan yang disebutkan Ressang (1998) menyatakan bahwa persentase limpa 

yang normal tidak melebihi 0,2%. Bobot limpa dengan hasil statistik tidak nyata dipengaruhi 

oleh pemberian perlakuan pada pakan yang berarti bahwa fungsi limpa yaitu sebagai tempat 

penyimpanan sel – sel darah merah dan darah putih dalam sirkulasi yang normal. Faktor yang 

mempengaruhi bobot limpa yaitu meningkatnya bobot tubuh dan volume darah Resnawati, 

(2010). Limpa merupakan organ kompleks yang memiliki banyak fungsi. Beberapa fungsi 

limpa yaitu untuk menyimpan darah, bersama hati dan sumsum tulang belakang berperan 

dalam pembinasaan eritrosit-eritrosit tua, metabolisme nitrogen terutama pembentukan asam 

urat serta membentuk limfosit yang berhubungan dengan pembentukan antibodi. Ukuran 

limpa bervariasi dari waktu ke waktu tergantung dari banyaknya darah dalam tubuh 

(Frandson, 1992). Data di atas menunjukkan bahwa pemberian pakan perlakuan tidak 

menyebabkan pembesaran atau abnormalitas terhadap limpa. 
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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive alami sebanyak 0,8% 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap skor persentase jantung burung puyuh, tetapi 

tidak memberikan hasil yang nyata terhadap persentase karkas, hati, gizzard dan limpa burung 

puyuh. 

5.2 Saran 

Disarankan penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive alami dalam 

pakan dapat ditambah level penambahannya untuk mengetahui efek positif terhadap kualitas 

karkas dan organ dalam yang meliputi hati, jantung, gizzard, limpa pada burung puyuh. 
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Lampiran 1. Koefisien Keragaman Bobot Badan Anak Puyuh (DOQ) Umur 1 Hari  

 

Perlakuan Bobot Badan Rataan Bobot Badan SD 

P0 

U1 8 

8.12 0.60 

U2 7 

U3 7,6 

U4 8,4 

U5 8,7 

U6 7,9 

P1 

U1 7,1 

8.37 0.61 

U2 7,8 

U3 8,2 

U4 8,9 

U5 8,3 

U6 7,7 

P2 

U1 8,9 

8.52 0.72 

U2 8,1 

U3 8,8 

U4 8 

U5 7 

U6 8.7 

P3 

U1 7.8 

7.80 0.54 

U2 7 

U3 8.3 

U4 8.5 

U5 8 

U6 8.3 

 

Total Bobot Badan 193 

 

 

 

Rata-rata Bobot Badan 8,04 
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Sd =  
∑ [∑     

   ]
 

 
   

 
 

 = 
√∑                                               

    
 

 =0,593 

KoefisienKeragaman (KK) 
sd

 ataan
 x 100% 

 = 
0 5  

  0  
 x 100% 

 = 0,033 x 100% 

 = 7,37 % 

Kesimpulan: DOQ yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan seragam karena 

memiliki koefisien keragaman kurang dari 10%. 
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Lampiran 2. Perhitungan Statistik Persentase Karkas Burung Puyuh (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 5 6 

P0 

P1 
58,06 

57,69 

58,58 

57,99 

57,82 

57,96 

57,69 

60,84 

59,31 

53,85 

57,32 

56,25 

53,91 

56,83 

58,39 

55,88 

54,33 

59,39 

60,00 

55,80 

56,20 

59,28 

60,29 

59,21 

339,64 

345,01 

352,27 

345,97 

56,61±2,17 

57,50±2,04 

58,71±1,20 

57,66±2,06 

P2 

P3 

Total 

  
1382,89 

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
=

       
 

   
= 79682,58 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =∑ 
   ∑       

   –    

= (58,06
2 
+ 57,82

2 
+ 59,31

2 
+ 53,91

2 
+ 54,33

2 
+.....+ 59,21

2
) – 79682,58 

= 79768,83 – 79682,58 

= 86,25 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
∑ [∑     

   ]
 

 
   

 
 – FK 

= (339,64
2 
+ 345,01

2 
+ 352,27

2 
+ 345,97

2
) – 79682,58 

   6 

=  79695,99 – 79682,58 

 

= 13,41 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JK Total–JK Perlakuan 

= 86,25 – 13,41 

= 72,84 
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KT Perlakuan  =JK Perlakuan 

  db Perlakuan 

    = 13,41 

      3  

   = 4,47 

 

KT Galat  = JK Galat 

 db Galat 

 = 72,84 

     20 

 = 3,64 

 

F Hitung = KT Perlakuan 

       KT Galat 

 = 4,47 

    3,64 

 = 1,23 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan  3 13,41 4,47 1,23 3,10 4,94 

Galat  20 72,84 3,64    

Total  23 86,25     

Kesimpulan: (*) Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa F hitung ˂ dari F tabel 5% yang 

berarti perlakuan penambahan tepung bawang putih pada pakan memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P˂0,05) terhadap persentase hati 

burung puyuh. 
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Lampiran 3. Perhitungan Statistik Persentase Jantung Burung Puyuh (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 5 6 

P0 

P1 
0,84 

0,83 

1,01 

1,01 

0,82 

0,76 

0,96 

0,84 

0,76 

0,85 

0,96 

0,86 

0,86 

0,86 

0,88 

0,96 

0,87 

0,91 

0,93 

0,94 

0,88 

0,96 

0,88 

0,92 

5,03 

5,17 

5,62 

5,53 

0,89±0,07 

0,91±0,07 

0,93±0,06 

0,92±0,06 

P2 

P3 

Total 

  
21,35 

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
=

     
 

   
 = 18,99 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =∑ 
   ∑       

   –    

= (0,84
2 

+ 0,82
2 
+ 0,76

2 
+ 0,86

2 
+ 0,87

2 
+.....+ 0,92

2
) – 18,99 

= 19,10 – 18,90  

= 0,11 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =
∑ [∑     

   ]
 

 
   

 
– FK 

= (5,03
2 

+ 5,17
2 
+ 5,62

2 
+ 5,53

2
) – 18,99 

   6 

=  19,03 – 18,99 

 

= 0,04 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JK Total–JK Perlakuan 

= 0,11 – 0,04 

= 0,07 
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KT Perlakuan  =JK Perlakuan 

  db Perlakuan 

    = 0,04 

      3  

   = 0,01 

 

KT Galat  = JK Galat 

 db Galat 

 = 0,07 

     20 

 = 0,0035 

 

F Hitung = KT Perlakuan 

       KT Galat 

 = 0,01 

    0,0035 

 = 3,81 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan  3 0,04 0,01 3,81(*) 3,10 4,94 

Galat  20 0,07 0,0035    

Total  23 0,11     

Kesimpulan:  Tanda (*) = F hitung > F tabel 5%, menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan tepung bawang putih pada pakan memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap persentase jantung burung puyuh. 

 

SE  = 
√K   alat

r
 

 = 
√0 0005 

 
 

 = 0,02 

 

JNT 5%  = 0,02% x 2,95 

 = 0,059 

 

JND 5% 2,95  3,10  3,19 

JNT 5% 0,059  0,06194 0,0638 

 

Perlakuan   Rata-rata  Selisih     Notasi 

P0  0,89        a 

P1  0,91   0,02     a 

P3  0,92   0,01  0,03   b 

P2  0,93   0,01  0,02  0,04 c 
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Lampiran 4. Perhitungan Statistik Persentase Hati Burung Puyuh (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 5 6 

P0 

P1 
3,29 

2,82 

3,37 

3,25 

2,93 

3,57 

3,27 

3,08 

2,83 

2,46 

3,31 

2,42 

2,42 

2,59 

2,55 

2,79 

2,44 

2,06 

2,79 

2,54 

2,78 

3,41 

2,57 

3,49 

16,69 

16,91 

17,86 

17,57 

2,78±0,41 

2,82±0,44 

2,98±0,38 

2,93±0,42 

P2 

P3 

Total 

  
69,03 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
=

     
 

   
 = 198,55 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = ∑ 
   ∑       

   –   

= (3,29
2 

+ 2,93
2 
+ 2,83

2 
+ 2,42

2 
+ 2,44

2 
+.....+ 3,49

2
) – 198,55 

= 202,504 – 198,55  

= 3,96 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
∑ [∑     

   ]
 

 
   

 
 – FK 

= (16,69
2 
+ 16,91

2 
+ 17,86

2 
+ 17,57

2
) – 198,55 

   6 

= 198,70 – 198,55 

= 0,15 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JK Total–JK Perlakuan 

= 3,96– 0,15 

= 3,81 

KT Perlakuan  =JK Perlakuan 

  db Perlakuan 

    = 0,15 

      3  

   = 0,05 
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KT Galat  = JK Galat 

 db Galat 

 = 3,81 

     20 

 = 0,19 

 

F Hitung = KT Perlakuan 

       KT Galat 

 = 0,05 

    0,19 

 = 0,26 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan  3 0,15 0,05 0,26 3,10 4,94 

Galat  20 3,81 0,19    

Total  23 3,85     

Kesimpulan: (*) Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa F hitung ˂ dari F tabel 5% yang 

berarti perlakuan penambahan tepung bawang putih pada pakan memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P˂0,05) terhadap persentase hati 

burung puyuh. 
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Lampiran 5. Perhitungan Statistik Persentase Gizzard Burung Puyuh (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 5 6 

P0 

P1 
3,29 

3,21 

3,49 

3,49 

2,86 

3,18 

3,21 

2,87 

3,03 

2,31 

2,80 

2,34 

2,27 

2,23 

2,77 

2,43 

2,28 

3,15 

2,86 

2,83 

2,77 

3,11 

2,43 

3,29 

16,50 

17,19 

17,56 

17,25 

2,75±0,40 

2,87±0,41 

2,93±0,40 

2,88±0,46 

P2 

P3 

Total 

  

68,50 

 

 

 
  

     

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
=

     
 

   
 = 195,51 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = ∑ 
   ∑       

   –   

= (3,29
2 

+ 2,86
2 
+ 3,03

2 
+ 2,27

2 
+ 2,28

2 
+.....+ 3,29

2
) – 195,51 

= 199,24 – 195,51  

= 3,73 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
∑ [∑     

   ]
 

 
   

 
 – FK 

= (16,50
2 
+ 17,19

2 
+ 17,56

2 
+ 17,25

2
) – 195,51 

   6 

= 195,61 – 195,51 

= 0,10 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JK Total–JK Perlakuan 

= 3,73 – 0,10 

= 3,63 

KT Perlakuan  =JK Perlakuan 

  db Perlakuan 

    = 0,10 

      3  

   = 0,03 

KT Galat  = JK Galat 
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 db Galat 

 = 3,63 

     20 

 = 0,18 

 

F Hitung = KT Perlakuan 

       KT Galat 

 = 0,03 

    0,18 

 = 0,18 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan  3 0,10 0,03 0,18 3,10 4,94 

Galat  20 3,63 0,18    

Total  23 3,73     

Kesimpulan: (*) Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa F hitung ˂ dari F tabel 5% yang 

berarti perlakuan penambahan tepung bawang putih pada pakan memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P˂0,05) terhadap persentasegizzard 

burung puyuh. 
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Lampiran 6.Perhitungan Statistik Persentase Limpa Burung Puyuh (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 5 6 

P0 

P1 
0,010 

0,008 

0,017 

0,016 

0,016 

0,014 

0,015 

0,017 

0,012 

0,009 

0,015 

0,010 

0,007 

0,022 

0,012 

0,019 

0,006 

0,010 

0,008 

0,011 

0,011 

0,005 

0,012 

0,007 

0,006 

0,007 

0,008 

0,008 

0,009±0,004 

0,011±0,005 

0,013±0,004 

0,013±0,005 

P2 

P3 

Total 

  

0,28   

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  
[∑ 

   ∑     
   ]

 

   
=

    
 

   
 = 0,0033 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = ∑ 
   ∑       

   –   

= (0,010
2
+ 0,016

2 
+ 0,012

2 
+ 0,007

2 
+ 0,006

2 
+.....+ 0,007

2
) – 0,0033 

= 0,00377 – 0,0033 

= 0,0004 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
∑ [∑     

   ]
 

 
   

 
 – FK 

= (0,00314
2
+ 0,00462

2 
+ 0,00624

2 
+ 0,00640

2
) – 0,0033 

   6 

=  0,00377– 0,0033 

 

= 0,00006 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JK Total–JK Perlakuan 

= 0,0004 – 0,00006 

= 0,0004 
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KT Perlakuan  =JK Perlakuan 

  db Perlakuan 

    = 0,00006 

      3  

   = 0,000020 

 

KT Galat  = JK Galat 

 db Galat 

 = 0,0004 

     20 

 = 0,00002 

 

F Hitung = KT Perlakuan 

       KT Galat 

 = 0,000020 

    0,00002 

 = 1,00 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan  3 0,00006 0,000020 1,00 3,10 4,94 

Galat  20 0,0004 0,0002    

Total  23 0,00046     

Kesimpulan: (*) Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa F hitung ˂ dari F tabel 5% yang 

berarti perlakuan penambahan tepung bawang putih pada pakan memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P˂0,05) terhadap persentase hati 

burung puyuh. 

 


