
PENGARUH PENGGUNAAN FEED 

ADDITIVE TEPUNG BUNGA CENGKEH 

(Syzygium aromaticum L.) DALAM PAKAN 

TERHADAP PERSENTASE KARKAS DAN 

ORGAN DALAM AYAM PEDAGING 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

 

Bagus Surya Aditya 

NIM. 125050101111089 

 

 

 
 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016 



PENGARUH PENGGUNAAN FEED 

ADDITIVE TEPUNG BUNGA CENGKEH 

(Syzygium aromaticum L.) DALAM PAKAN 

TERHADAP PERSENTASE KARKAS DAN 

ORGAN DALAM AYAM PEDAGING 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Bagus Surya Aditya 

NIM. 125050101111089 

 

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016 



PENGARUH PENGGUNAAN FEED ADDITIVE 

TEPUNG BUNGA CENGKEH (Syzygium aromaticum L.) 

DALAM PAKAN TERHADAP PERSENTASE KARKAS 

DAN ORGAN DALAM AYAM PEDAGING 
 

SKRIPSI 
 

Oleh: 

Bagus Surya Aditya 

NIM. 125050101111089 
 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 

Pada Hari/Tanggal : Kamis/11 Februari 2016 
 

                                                               Tanda tangan           Tanggal 

Pembimbing Utama : 

 

Dr. Ir. Irfan H. Djunaidi, M.Sc.             ……….……          ...……….. 

NIP. 19650627 199002 1 001 

Pembimbing Pendamping : 

 

Dr. M. Halim Natsir, S.Pt, MP.             ……….……          ...……….. 

NIP. 19711224 199802 1 001 

Dosen Penguji : 

 

Prof. Dr. Ir. Hendrawan S, M.Rur.Sc.   ……….……          ...……….. 

NIP. 19530602 198003 1 003 

 

Heni Setyo Prayogi, S.Pt, M.ASc.        ……….……          ...……….. 

NIP. 19780226 200501 1 001 

 

Prof. Dr. Ir. Budi Hartono, MS.            ……….……          ...……….. 

NIP. 19600128 198701 1 001 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

 

 

Prof. Dr. Sc.Agr. Ir. Suyadi, MS. 

NIP. 19620403 198701 1 001 



i 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 

5 Agustus 1993 sebagai putra pertama Bapak Khoiril dan Ibu 

Mahmuda. Penulis lulus pada tahun 2006 dari SDN II 

Ngepung Kedamean Gresik. Penulis melanjutkan di SMPN 1 

Kedamean Gresik pada tahun 2006 dan SMPN 5 Tenggarong 

pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2009. Penulis kemudian 

melanjutkan di SMAN 1 Tenggarong pada tahun 2009 dan 

SMAN 1 Menganti Gresik pada tahun 2010 dan lulus pada 

tahun 2012. 

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya melalui seleksi prestasi 

akademik (undangan) pada tahun 2012. Penulis aktif di 

kegiatan organisasi Majelis Ta’lim dan Forum Ukhuwah 

Islamiyah Mahasiswa Peternakan (MT-FUNA) pada tahun 

2012-2014. Penulis juga menjadi salah satu anggota asisten 

Iptek Bahan Pakan 2015. Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia 

2015 dan Pengolahan Limbah Peternakan 2016. Penulis 

melaksanakan kegiatan magang di Kelompok Peternak Sapi 

Potong Bumi Peternakan Wahyu Utama di Tuban, Jawa Timur 

pada tahun 2014 dan di PT. Charoen Phokphand Jaya Farm 

Unit 11 Wangkal Pasuruan Jawa Timur pada tahun 2015. 

Penulis menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) 

di PT. Charoen Phokphand Jaya Farm Unit Breeding Training 

Center Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2015 

dengan judul laporan “Manajemen Pemeliharaan Parent Stock 

Layer Fase Starter Di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm 

Training Center (TC) Desa Tanjungarum, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Pasuruan”. 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirabbil’aalamiin. Puji syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan 

rahmat-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Penggunaan 

Feed Additive Tepung Bunga Cengkeh (Syzygium 

aromaticum L.) dalam Pakan Terhadap Persentase Karkas 

dan Organ Dalam Ayam Pedaging”. Sehubungan dengan 

terselesaikanya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada:      

1. Dr. Ir. Irfan H. Djunaidi M.Sc., selaku Pembimbing Utama 

dan  Dr. M. Halim Natsir, S.Pt, MP., selaku Pembimbing 

Pendamping yang telah banyak memberikan saran dan  

bimbingan dengan penuh keikhlasan.   

2. Prof. Dr. Ir. Hendrawan S, M.Rur.Sc., Heni Setyo Prayogi, 

S.Pt.MP., dan Prof. Dr. Ir. Budi Hartono, MS., selaku 

penguji atas masukan dan saran selama Ujian Sarjana. 

3. Prof. Dr. Sc.Agr. Ir. Suyadi, MS, selaku Dekan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

4. Dr. Ir. Sri Minarti, MP, selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Peternakan yang telah banyak membina demi kelancaran 

proses studi. 

5. Dr. Ir. Mashudi, M.Agr. Sc, selaku Ketua dan Artharini 

Irsyamawati, S.Pt, MP selaku Seketaris Bagian Nutrisi dan 

Makanan Ternak yang telah memberikan kemudahan dan 

proses kelancaran selama penelitian dan penulisan skripsi. 

6. Kedua Orang Tua tercinta serta Adik-adikku dan seluruh 

keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa dan 

selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan penulis selama 

kuliah, penelitian hingga terselesainya penulisan skripsi ini. 



iv 
 

7. Ir. Hermanto, MP selaku ketua labotatorium lapang Sumber 

Sekar yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian. 

8. Heli Tistiana, S.Pt. MP, selaku ketua laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak yang telah memberikan izin 

penelitian sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberi bimbingan dan nasehat serta 

motivasi dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. 

9. Bapak Sugiyono dan Alik Trisna S.Pt, selaku Laborat 

bagian Nutrisi dan Makanan Ternak yang telah membantu 

pelaksanaan penelitian. 

10. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Puput, 

Febri, Yuyun, Pebrian, Sofyan, Monica, Dwi, Sita, Ika, 

April, Intan, Maya, Muhajirin dan Yanis yang telah 

membantu dan memberikan semangat dalam pelaksanaan 

penelitian. Teman-teman seperjuangan FAPET UB 2012 

lainnya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan 

kebahagiaan 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak pada 

umumnya serta mampu memberikan kontribusi bagi 

pembangunan peternakan Indonesia. Aamiin Ya Rabbal 

Alamiin. 

 

 

Malang, Februari 2016 

Penulis, 

 



v 
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ABSTRACT 

 The research was aimed to evaluate the effect of 

inclusion clove flower powder (Syzygium aromaticum L.) in 

feed on percentage carcass and vital organ on broiler. Two 

hundred of Day Old Chick (DOC) broiler strain Lohmann MB 

202 of male. Value of broiler body weight in scale were 

47,93+3,08 g/bird and coefficient variability of 6,42%. Data 

have analyzed in Completely Randomized Design with 5 

treatments and 5 replications with clove flower powder level 

treatment 0% (P0), 0,25% (P1), 0,50% (P2), ), 0,75% (P3) and 

1,00% (P4). The data obtained were analyzed by Analysis Of 

Variance and countined by using Duncan’s Multiple Range 

Test. Variable measured were percentage carcass, deposition 

of carcass (breast, thigh and wing), abdominal fat and vital 

organ (heart, liver, gizzard and spleen) of broiler. The result 

showed that the treatments were not significantly difference 

(P>0,05) on percentage carcass, abdominal fat and vital organ. 

Conclusion is effect of clove flower powder (Syzygium 

aromaticum L.) in feed up to the level of 1% of the broilers 5 

week old age can’t improve percentage carcass and showed 

similar response to abdominal fat and persentage of vital 

organ. 

Key Words: broiler, clove flower powder, percentage carcass, 

vital organ. 
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PENGARUH PENGGUNAAN FEED ADDITIVE 

TEPUNG BUNGA CENGKEH (Syzygium aromaticum L.) 

DALAM PAKAN TERHADAP PERSENTASE KARKAS 

DAN ORGAN DALAM AYAM PEDAGING 

 

RINGKASAN 

Bagus S. Aditya, Irfan H. Djunaidi, dan M. Halim Natsir 

Cengkeh (Syzygium aromaticum L.) merupakan 

tanaman rempah yang sejak lama digunakan dalam industri 

rokok kretek, makanan, minuman dan obat–obatan. Kegunaan 

cengkeh sebagai fitobiotik untuk unggas karena adanya 

kandungan minyak atsiri pada cengkeh yang memiliki 

aktivitas biologis karena mengandung eugenol dengan kadar 

tinggi, yaitu sebagai anti fungal, anti bakteri, anti oksidan, 

merangsang aktivitas enzimatik dan sistem kekebalan tubuh, 

sehingga dapat dijadikan alternatif alamiah pengganti 

antibiotik yang saat ini penggunannya sudah dilarang. 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 31 Oktober 

sampai 5 Desember 2015 di Laboratorium Lapang Sumber 

Sekar dan Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung bunga 

cengkeh terhadap persentase karkas dan bagiannya (dada, paha 

dan sayap), lemak abdominal serta persentase organ dalam 

meliputi jantung, hati, gizzard dan limpa. Materi yang 

digunakan sebanyak 25 ekor, 1 ekor dari masing-masing 

perlakuan ulangan dari pemeliharaan 200 ekor ayam pedaging 

jantan strain Lohman MB 202 produksi PT. Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk. umur 1 hari dengan rata-rata bobot badan 

47,93+3,08 g/ekor dengan koefesien keseragaman sebesar 

6,42% dipelihara selama 35 hari. Pakan yang digunakan terdiri 

2 jenis yaitu pakan starter dengan komposisi 55% konsentrat 

broiler dan 45% jagung, sedangkan pakan finisher 55% 
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jagung, 45% konsentrat broiler dan 5% bekatul. Tepung bunga 

cengkeh diperoleh dari Materia Medica Batu salah satu Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa 

Timur yang berlokasi di Kota Batu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Level 

perlakuan yang digunakan yaitu P0= pakan kontrol; P1= pakan 

kontrol + 0,25% tepung bunga cengkeh; P2= pakan kontrol + 

0,50% tepung bunga cengkeh; P3= pakan kontrol + 0,75% 

tepung bunga cengkeh; P4= pakan kontrol + 1,00% tepung 

bunga cengkeh. Variabel yang diukur yaitu persentase karkas, 

deposisi bagian karkas (dada, paha dan sayap), lemak 

abdominal serta persentase organ dalam meliputi jantung, hati, 

gizzard dan limpa. Data hasil penelitian ditabulasi dengan 

program Microsoft Excel dan selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari RAL, apabila 

terdapat perbedaan antar perlakuan maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 

penggunaan tepung bunga cengkeh dalam pakan tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas dan 

bagiannya (dada, paha dan sayap), lemak abdominal serta 

organ dalam yaitu jantung, hati, gizzard dan limpa ayam 

pedaging. Kesimpulan hasil penelitian bahwa pengaruh 

penggunaan tepung bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.)  

sebagai feed additive dalam pakan sampai level 1% terhadap 

ayam pedaging umur 5 minggu tidak dapat meningkatkan 

persentase karkas, memberikan respon yang sama terhadap 

lemak abdominal dan persentase organ dalam ayam pedaging. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Sektor perunggasan di Indonesia merupakan pilihan 

yang tepat untuk dikembangkan khususnya ayam ras pedaging 

(broiler) yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani, 

karena pertumbuhan yang cepat, biaya pemeliharaan yang 

relatif murah dan tidak membutuhkan banyak tempat 

dibandingkan dengan ternak besar. Tujuan utama dari beternak 

ayam pedaging adalah mendapat keuntungan dengan 

meningkatkan berat badan dan mutu karkas yang tinggi serta 

aman dikonsumsi oleh manusia. Perkembangan genetik ayam 

pedaging semakin pesat, sehingga ayam pedaging tidak lagi 

dipotong pada umur 35 hari tetapi menjadi lebih cepat yaitu 29 

hari. Pertumbuhan yang cepat tersebut diikuti oleh 

menurunnya daya tahan tubuh ayam pedaging. Diperlukan 

feed additive kedalam pakan untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan daya tahan tubuh ayam pedaging (Kiramang 

dan Jufri, 2013). 

Feed additive dalam pakan di tujukan untuk 

memperbaiki konsumsi, daya cerna, daya tahan tubuh serta 

mengurangi tingkat cekaman pada ayam pedaging. Feed 

additive untuk unggas terdiri dari vitamin, mineral, antibiotik, 

fitobiotik dan faktor lain seperti hormon pertumbuhan yang 

digunakan untuk meningkatkan performans unggas dan zat 

makanan bahan baku lokal yang digunakan. Beberapa feed 

additive seperti hormon dan antibiotik (antibiotic growth 

promoters atau AGP) telah dilarang penggunaannya di negara 

maju termasuk Indonesia, karena terkait dengan isu global 

peternakan unggas saat ini, yaitu keamanan pangan hewani 

dari adanya cemaran dan residu yang berbahaya bagi 
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konsumen, resistensi bakteri tertentu dan isu lingkungan. 

Adanya dampak negatif dari penggunaan AGP, maka para ahli 

mulai mencari penggantinya yang difokuskan pada bahan-

bahan alami. 

Fitobiotik merupakan feed additive berupa bahan asal 

tanaman baik yang berasal dari bagian batang, daun, akar, 

bunga atau biji, mengandung zat aktif yang diberikan dalam 

jumlah sedikit dicampurkan dalam pakan atau air minum 

ternak yang mempunyai efek positif bagi ternak. Peranan 

fitobiotik sebagai bahan aditif pemacu pertumbuhan alamiah 

terbukti dapat digunakan sebagai alternatif pengganti 

antibiotik yang umum digunakan. Manfaat langsung fitobiotik 

bagi ternak adalah meningkatkan nafsu makan, memasok zat 

makanan dan membantu proses pencernaan makanan serta 

mengambat perkembangan bakteri patogen. Kandungan zat 

aktif yang ada dalam beberapa tanaman dilaporkan dapat 

meningkatkan laju pertumbuhan ayam pedaging melalui 

mekanisme perbaikan performan produksinya. 

Cengkeh (Syzygium aromaticum L.) termasuk dalam 

keluarga Myrtaceae merupakan tanaman rempah yang sejak 

lama digunakan dalam industri rokok kretek, makanan, 

minuman dan obat–obatan. Kegunaan cengkeh sebagai 

fitobiotik untuk unggas karena adanya kandungan minyak 

atsiri pada cengkeh yang memiliki aktivitas biologis karena 

mengandung eugenol dengan kadar tinggi, yaitu sebagai 

antioksidan, antikarsinogen, antifungal dan antibakteri. 

Salman and Ibrahim (2012) melaporkan bahwa penambahan 

cengkeh bentuk tepung atau minyak dalam pakan ataupun air 

minum ayam pedaging dapat meningkatkan pertambahan 

bobot badan, menurunkan konsumsi dan konversi pakan. 

Dalkilik and Guler (2009) melaporkan penggunaan ekstrak 
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cengkeh dalam pakan menghasilkan persentase karkas lebih 

tinggi dan nyata menurunkan lemak abdominal, sedangkan 

organ dalam tidak terdapat perbedaan, sehingga dapat 

dijadikan alternatif growth promoter alamiah pengganti 

antibiotik yang saat ini penggunannya sudah dilarang. 

Berdasarkan pemikiran inilah dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan tepung bunga cengkeh 

sebagai feed additive dalam pakan perlu diamati untuk 

mengevaluasi efeknya terhadap persentase karkas, lemak 

abdominal dan organ dalam ayam pedaging. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penggunaan antibiotik sebagai feed additive 

meningkatkan performans tetapi menyebabkan residu. 

Penambahan ekstrak cengkeh dalam pakan menampilkan hasil 

yang lebih baik dari antibiotik. Cengkeh dalam bentuk tepung 

memberikan hasil yang hampir sama dengan bentuk minyak 

dan ekstrak. Bagaimana pengaruh penggunaan feed additive 

tepung bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.) dalam pakan 

terhadap persentase karkas, deposisi bagian karkas (dada, paha 

dan sayap), lemak abdominal dan organ dalam ayam pedaging 

yaitu jantung, hati, gizzard dan limpa. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan feed additive tepung bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum L.) dalam pakan terhadap persentase karkas, 

deposisi bagian karkas (dada, paha dan sayap), lemak 

abdominal dan organ dalam ayam pedaging yaitu jantung, 

hati, gizzard dan limpa. 
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1.4.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi baik bagi kalangan akademis maupun peternak, 

sebagai bahan pertimbangan mengenai penggunaan feed 

additive tepung bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.) 

dalam pakan terhadap persentase karkas, deposisi bagian 

karkas (dada, paha dan sayap), lemak abdominal dan organ 

dalam ayam pedaging yaitu jantung, hati, gizzard dan limpa. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Ayam pedaging merupakan salah satu ternak alternatif 

untuk memenuhi permintaan masyarakat akan daging dan 

telah banyak diusahakan baik dalam skala kecil maupun besar. 

Ayam pedaging memiliki karakteristik dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat, efesiensi dalam penggunaan pakan, masa 

panen pendek, menghasilkan daging berserat lunak, timbunan 

daging baik, serta kulit yang licin (Risnajati, 2012). 

Pertumbuhan ayam yang cepat ini harus diimbangi dengan 

ketersediaan pakan yang cukup, karena kekurangan pakan 

akan sangat mengganggu laju pertumbuhan (Amrullah, 2004). 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan nilai kegunaan pakan adalah melalui feed 

additive (imbuhan pakan). Feed additive dalam pakan unggas 

terdiri dari vitamin, mineral, antibiotik, fitobiotik dan faktor 

lain seperti hormon pertumbuhan yang digunakan untuk 

meningkatkan performans unggas dan meningkatkan zat 

makanan bahan baku lokal yang digunakan (Akhadiarto, 

2010). Akhir-akhir ini penggunaan antibiotik di beberapa 

negara telah dibatasi bahkan dilarang penggunaannya. Hal ini 

disebabkan kemungkinan hadirnya residu antibiotik dalam 

produk yang dihasilkan akan menjadi racun bagi konsumen 
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dan dapat menyebabkan mikroorganisme yang ada dalam 

tubuh manusia maupun ternak (terutama bakteri-bakteri 

patogen seperti Salmonella, E. coli dan Clostridium 

perfringens) menjadi resisten terhadap antibiotik tertentu 

(Daud, Piliang dan Komplang, 2007).  

Suplementasi minyak cengkeh esensial 450 ppm 

dalam pakan ayam pedaging secara signifikan meningkatkan 

konsumsi, PBB dan menurunkan konversi pakan pada seluruh 

periode percobaan (0-42 hari) serta penurunan komposisi 

kolesterol dalam umur 21 hari. Minyak atsiri dapat 

meningkatkan produksi enzim pencernaan, merangsang 

sirkulasi darah, mempunyai sifat antioksidan, menurunkan 

kadar bakteri patogen dan dapat meningkatkan status 

kekebalan (Mehr, Hassanabadi, Moghaddam and 

Kermanshahi. 2014). Aktivitas ini akan mempengaruhi 

populasi mikroba pencernaan dan metabolisme ternak, bila 

minyak atsiri digunakan sebagai pakan imbuhan. Penggunaan 

minyak atsiri sebagai pakan imbuhan juga perlu 

memperhatikan dosis dan sifat anti-nutrisinya. Dosis optimum 

penggunaan minyak atsiri sebagai pakan imbuhan pada ayam 

adalah 20-200 ppm (Lee, Everts and Beynen, 2004). Dalkilik 

and Guler (2009) melaporkan penggunaan ekstrak cengkeh 

dalam pakan menghasilkan persentase karkas lebih tinggi dan 

nyata menurunkan lemak abdominal, sedangkan organ dalam 

normal tidak terdapat perbedaan. 

Senyawa yang terkandung dalam minyak cengkeh 

antara lain eugenol, carophyllene, eugenol asetat dan alpha-

humelene. Eugenol merupakan senyawa terbanyak, yang 

memiliki aktivitas antibakteri yang berspektrum luas terhadap 

bakteri gram positif ataupun gram negatif. Eugenol termasuk 

golongan fenol yang mendenaturasi protein dengan cara 
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merusak dinding sel bakteri (Andries, Gunawan dan Supit, 

2014). Mekanisme utama dari minyak atsiri ialah aktivitas 

antimikroba dengan cara merusak dan mengubah konformasi 

dinding sel mikroba. Mekanisme ini lebih efektif terhadap 

bakteri gram positif karena membran selnya langsung 

berinteraksi dengan komponen hidrofobik minyak atsiri. 

Namun, banyak juga minyak atsiri yang berukuran kecil 

sehingga mampu menembus dinding sel bakteri gram negatif 

yang bermuatan hidrofilik (Calsamiglia, Busquet, Cardozo, 

Catillejos and Ferret, 2007).  

Penelitian terdahulu yang dilakukan Salman and 

Ibrahim (2012) tentang  penambahan cengkeh dalam bentuk 

tepung sampai level 0,8% dalam pakan ayam pedaging dapat 

meningkatkan PBB sedangkan konsumsi dan FCR menurun. 

Cengkeh memiliki antioksidan yang kuat karena adanya 

senyawa fenol (terponoids di eugenol). Penambahan cengkeh 

dalam pakan menghambat bakteri berbahaya dalam saluran 

pencernaan yang merusak vili dengan cara memperpendek vili 

di duodenum dan ileum sehingga proses penyerapan menjadi 

berkurang. Bunga cengkeh dalam bentuk tepung mempunyai 

kelebihan dibandingkan minyak karena bersifat lebih stabil 

dalam penyimpanan dan tahan terhadap suhu tinggi misalnya 

dalam proses pembuatan makanan yang dimasak dengan suhu 

tinggi atau dioven (Anonim, 2013). Berdasarkan uraian diatas 

makan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penggunaan tepung bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.) 

dalam pakan terhadap kualitas karkas dan bobot organ dalam 

ayam pedaging. Berikut ini konsep dasar penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

1.6. Hipotesis 

Penggunaan tepung bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum L.) dalam pakan dapat meningkatkan persentase 

karkas dan deposisi bagian karkas (dada, paha dan sayap), 

serta menurunkan lemak abdominal, sedangkan berat organ 

dalam (jantung, hati, gizzard dan limpa) tidak mengalami 

perubahan berat. 

 

Ekstrak cengkeh meningkatkan 

kualitas karkas, menurunkan lemak 

abdominal dan organ dalam normal 

(Dalkilik and Guller, 2009) 

Tepung cengkeh 0,8% dapat 

meningkatkan PBB sedangkan 

konsumsi dan FCR menurun 

(Salman and Ibrahim, 2012) 

 

Persentase Organ Dalam Lemak Abdominal 

Ayam Pedaging 

Persentase Karkas 

Dada Paha Sayap 

Jantung Hati Gizzard Limpa 

Eugenol minyak atsiri sebagai antimikroba memperbaiki sistem pecernaan 

Persentase Deposisi Karkas 

Feed additive tepung bunga cengkeh 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Cengkeh (Syzygium aromaticum L.) 

Cengkeh (Syzygium aromaticum L.) termasuk jenis 

tumbuhan perdu yang dapat memiliki batang pohon besar dan 

berkayu keras. Cengkeh mampu bertahan hidup puluhan 

bahkan sampai ratusan tahun, tingginya dapat mencapai 20-30 

m dan cabang-cabangnya cukup lebat, berikut merupakan 

taksonomi tanaman cengkeh: 

Devisio : Spermatophyta 

Sub-Divisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Sub-Kelas : Charipetalae 

Ordo  : Myrtales 

Familia  : Myrtaceae 

Genus  : Syzigium 

Spesies  : Syzygium aromaticum L. 

Nama lokal Syzygium aromaticum L. menurut Thomas 

(2007), Clove (Inggris); Cengkeh (Indonesia, Jawa dan 

Sunda); Wunga Lawang (Bali); Bungeu lawang (Gayo); Sake 

(Nias); Cangkih (Lampung); Hungolawa (Gorontalo); Canke 

(Ujung Pandang); Cengke (Bugis); Sinke (Flores); Pualawane 

(Ambon); Gomode (Halmahera). Sinonim Syzygium 

aromaticum L., Eugenia caryophyllata, Eugenia aromatica, 

Caryophyllus aromaticus, Jambos carryhophyllus. Bunga 

cengkeh yang telah dirontokkan atau di petik dari tangkainya 

kemudian dikeringkan, pengeringan dapat dilakukan dengan 

penjemuran langsung dibawah sinar matahari atau dengan alat 

pengeringan buatan. Proses pengeringan bunga cengkeh 

dibolak-balik agar keringnya merata, proses pengeringan 

dianggap selesai bila warna bunga telah berubah menjadi 
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coklat kemerahan, mengkilat, mudah dipatahkan dengan jari 

tangan dan kadar air telah mencapai kira-kira 12%, 

penjemuran dibawah sinar matahari berlangsung selama 4-6 

hari. Pengeringan menggunakan alat pengering tipe bak (batch 

dryer) bunga cengkeh diletakkan di atas bak yang terbuat dari 

logam yang berlubang udara panas kemudian dialirkan ke 

bawah bak dengan bantuan kipas, dengan alat buatan ini 

dibutuhkan waktu pengeringan 2-3 hari (Anonim, 2013). 

 

2.1.1. Morfologi 

Cengkeh (Syzigium aromaticum L.) termasuk dalam 

keluarga Myrtaceae. Tanaman ini berbentuk pohon, tingginya 

dapat mencapai 20-30 m, dan dapat berumur lebih dari 100 

tahun. Tajuk tanaman cengkeh umumnya berbentuk kerucut, 

piramida atau piramida ganda, dengan batang utama 

menjulang ke atas. Cabang-cabangnya amat banyak dan rapat, 

pertumbuhannya agak mendatar dengan ukuran yang relatif 

kecil jika dibandingkan batang utamanya. Daunnya kaku, 

berwarna hijau atau hijau kemerahan dan berbentuk elips 

dengan ujung runcing. Cengkeh memiliki empat jenis akar, 

yaitu akar tunggang, akar lateral, akar serabut dan akar rambut 

(Lisali, 2014). 

Tanaman cengkeh mulai berbunga pada umur 4,5–8,5 

tahun, bunga ini merupakan bunga tunggal, berukuran kecil 

(panjang 1-2 cm) dan tersusun dalam satu tandan yang keluar 

pada ujung ranting. Bakal bunga berwarna hijau, berujung 

tumpul dan ruas dibawahnya sedikit membengkak, sedang 

bakal daun berwarna merah dan berujung lancip. Bakal bunga 

keluar pada awal musim hujan (Oktober-Desember), 5-6 bulan 

setelah itu (April-Juli), bunga telah matang dan siap untuk 

dipetik. Bunga cengkeh yang tidak dipetik pada saat matang 
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petik dalam waktu beberapa hari akan mekar. Ujung ranting 

yang telah berbunga, biasanya tidak bunga lagi pada musim 

berikutnya (Anonim, 2013). Bunga dan buah cengkeh akan 

muncul pada ujung ranting daun dengan tangkai pendek serta 

bertandan, saat masih muda bunga cengkeh berwarna keungu-

unguan, kemudian berubah menjadi kuning kehijauan dan 

berubah lagi menjadi merah muda apabila sudah tua, 

sedangkan bunga cengkeh kering akan berwarna cokelat 

kehitaman dan berasa pedas sebab mengandung minyak atsiri 

(Thomas, 2007). 

             
Gambar 2. Bunga cengkeh 

 

2.1.2. Kandungan Zat Aktif 

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah cengkeh 

Eugenia aromatica O.K. atau disebut juga Syzygium 

aromaticum L. Tiga varietas cengkeh yang banyak 

dibudidayakan adalah tipe Zanzibar, Sikotok dan Siputih. 

Cengkeh merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengobatan tradisional, karena pada bunga cengkeh 

mengandung eugenol, asetil eugenol, furfural, metilamilketon, 

vanillin, asam olenolat, asam galotanat, karyofilin, resin, 

serat, gom, saponin, flavonoid, dan tannin. Penggunaannya 

sebagai bahan obat karena tanaman cengkeh mengandung 

minyak atsiri (Mostafa 1991). 
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Banyaknya kegunaan cengkeh ini disebabkan karena 

bunga, tangkai bunga dan daun cengkeh mengandung minyak 

cengkeh yang mempunyai rasa dan aroma khas dan banyak 

disenangi orang. Pemakain cengkeh dalam industri terutama 

karena cengkeh memiliki aroma yang enak yang berasal dari 

minyak atsiri yang terdapat dalam jumlah yang cukup besar, 

baik dalam bunga (10-20%), tangkai (5-10%) maupun daun 

(1-4%). Selain itu minyak cengkeh mempunyai komponen 

Eugenol dalam jumlah besar (70-80%) yang mempunyai sifat 

sebagai stimulan, anestetik lokal, karminatif, antiemetik, 

antiseptik dan antispasmodik. (Nurdjannah, 2004). 

Tabel 1. Kandungan zat makanan Syzygium aromaticum L. 

Kandungan Kadar /100g Satuan 

Air        9,87 g 

Energi   274,00  Kkal 

Protein       5,97 g 

Total lemak     13,00 g 

Karbohidrat     65,53 g 

Serat     33,90 g 

Abu       5,63 g 

Sumber : USDA National Nutrient Database for Standard 

Reference (2015). 

Minyak atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau 

minyak terbang merupakan metabolit sekunder tanaman yang 

bersifat lipofilik, mudah menguap dan bertanggung jawab pada 

aroma dan warna di tanaman, serta dapat diekstraksi melalui 

destilasi uap. Konsentrasi minyak atsiri bervariasi dan 

tergantung dari spesies tanaman, jaringan yang digunakan, 

kondisi tanah dan lingkungan, serta waktu pemanenan (Lee et 

al., 2004). Minyak atsiri dari tanaman cengkeh dibagi menjadi 

3 bagian berdasarkan sumbernya, yaitu minyak daun cengkeh 

(clove leave oil), minyak tangkai cengkeh (clove stem oil) dan 
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minyak bunga cengkeh (clove bud oil). Minyak cengkeh 

berupa cairan berwarna bening sampai kekuning-kuningan, 

mempunyai rasa yang pedas, dan berbau aroma cengkeh. 

Warnanya akan berubah menjadi cokelat atau berwarna ungu 

jika terjadi kontak dengan besi atau akibat penyimpanan 

(Hastitiningrum, 2010).  

Nurdjannah (2004) melaporkan bahwa bunga cengkeh 

mengandung minyak atsiri sekitar 10-20%. Komposisi kimia 

minyak atsiri bunga cengkeh terdiri atas eugenol bebas antara 

69,7-79,39%, β-kariofilen 11,08-15,35% dan eugenol asetat 

6,21-11,73% sehingga kadar eugenol totalnya 81,30-85,60%. 

Kelimpahan komponen-komponen dalam minyak cengkeh 

bergantung dari jenis, asal tanaman, metode isolasi, dan 

metode analisa yang digunakan. Minyak cengkeh umumnya 

diisolasi dari bunga cengkeh kering. Proses pengeringan 

bertujuan sebagai teknik pengawetan bunga cengkeh setelah 

panen untuk keperluan berbagai industri makanan, farmasi, 

dan kosmetik (Prianto, Retnowati dan Juswono, 2013). 

Eugenol adalah sebuah ikatan allyl (C10H12O2) atau 

nama lainnya adalah 2-methoxy-4-(2-propenyl) fenol dan 

merupakan anggota dari allyl benzene. Eugenol reaktif 

terhadap basa kuat khususnya NaOH dan KOH. Eugenol 

berupa zat cair berbentuk minyak tidak berwarna atau sedikit 

kekuning-kuningan. Eugenol dapat larut dalam alkohol, 

kloroform, eter dan sedikit larut dalam air, berbau tajam 

minyak cengkeh, berasa membakar dan panas di kulit. 

Eugenol memiliki titik didih 256
o
C, titik leleh -9

0
C, titik nyala 

104
0
C, tekanan uap 10 mmHg pada 123

o
C, densitas 1,064 - 

1,068 g/ml, berat molekul 164,20 g/mol dan indeks bias 1,541 

pada 20
o
C (Widayat, Cahyonodan Ngadiwiyono, 2012). 
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Suplementasi minyak cengkeh esensial 450 ppm 

dalam pakan ayam pedaging secara signifikan meningkatkan 

konsumsi, pertambahan bobot badan dan menurunkan 

konversi pakan pada seluruh periode percobaan (0-42 hari) 

serta penurunan komposisi total kolesterol dalam usia 21 hari 

(Mehr et al.,, 2014). Sifat antibakteri tersebut dapat 

mengurangi populasi bakteri merugikan dalam saluran 

pencernaan dengan cara merusak dan memperpendek vili usus 

yang menyebabkan penyerapan zat makanan berkurang 

sehingga memberikan bobot akhir rendah dan persentase 

karkas yang rendah pula. Menurut Dama (2014) yang 

menentukan karkas adalah bobot akhir, bobot akhir yang 

tinggi akan memberikan karkas yang tinggi. 

Besarnya persentase karkas selain dipengaruhi bobot 

akhir, jumlah pakan dan air di saluran pencernaan juga 

dipengaruhi besarnya persentase lemak karkas. Minyak atsiri 

memiliki fungsi meransang produksi empedu yang berfungsi 

mengemulsi lemak dalam tubuh. Menurut Megawati (2011) 

minyak atsiri mempunyai fungsi merangsang sel hati untuk 

meningkatkan produksi dan memperlancar sekresi cairan 

empedu yang berfungsi mengemulsi lemak. Hal ini akan 

mengurangi partikel-partikel padat yang terdapat dalam 

kantung empedu dan mengakibatkan kandungan lemak 

menurun. Dalkilik and Guler (2009) melaporkan bahwa 

rendahnya persentase lemak abdominal karena adanya 

kandungan minyak atsiri yang berfungsi merangsang produksi 

empedu serta mempunyai kemampuan sebagai bakterisida. 

Menurut Arrawal, Rastogi, Singh, Advanthava and Gupta 

(2014) minyak cengkeh memiliki aktivitas antimikroba 

terhadap Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Capnocytophaga gingivalis, Fusobacterium nucleatum, 
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Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella 

melaninogenica, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Candida albicans dan Escherichia coli. Aktivitas 

antimikroba menekan pertumbuhan mikroba dalam saluran 

pencernaan. 

 

2.2. Pakan 

Ketersediaan pakan yang baik dari segi kuantitas dan 

kualitas memegang peranan penting dalam menentukan 

produktivitas ternak dan merupakan faktor yang dapat 

menentukan efisiensi pemeliharaan ayam pedaging. 

Keberhasilan budidaya peternakan secara intensif salah 

satunya ditentukan oleh penyediaan pakan yang berkualitas 

tinggi ditinjau dari segi zat makanan maupun bentuk fisik. 

Bentuk fisik dapat mempengaruhi palatabilitas pakan sehingga 

dapat meningkatkan konsumsi pakan dan memperbaiki 

performa ayam pedaging. Pakan yang diberikan pada ternak 

dapat mempengaruhi kerja organ dalam dan saluran 

pencernaan ayam. Sistem organ pencernaan berkembang 

sesuai dengan pakan yang diberikan. Kelainan pada organ 

dalam biasanya ditandai dengan adanya perubahan organ 

dalam secara fisik seperti perubahan warna dan ukuran 

(Widianingsih, 2008). 

Menurut Daud dkk., (2007) pakan ayam pedaging 

terdiri 2 jenis yaitu: pakan periode starter (umur 0-3 minggu) 

dengan kandungan protein 21-23% dan energi metabolis 2800-

3000 Kkal/kg, dan pakan periode finisher (umur 3-6 minggu) 

dengan kandungan protein 19-21% dan energi metabolis 3000-

3200 Kkal/kg. 
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Crumble merupakan salah satu bentuk pakan yang 

umum digunakan sebagai pakan ayam pedaging. Kelemahan 

pakan bentuk ini yaitu mudah mengalami kerusakan pada saat 

pengangkutan dan penyimpanan karena strukturnya yang 

kurang kuat dan kompak sehingga mudah hancur. Struktur 

pellet yang kuat, kompak, dan kokoh akan menghasilkan 

bentuk crumble yang lebih baik, diperlukan bahan perekat 

pada pengolahan sehingga crumble yang dihasilkan akan lebih 

baik atau tidak mudah hancur (Widianingsih, 2008). 

Feed additive dalam pakan di tujukan untuk 

memperbaiki konsumsi, daya cerna serta daya tahan tubuh 

serta mengurangi tingkat cekaman pada ayam pedaging. Feed 

additive yang ditambahkan pada umumnya menggunakan 

antibiotik. Penggunaan antibiotik sebagai feed additive 

terbukti menghasilkan residu dalam karkas ayam pedaging, 

apabila daging ayam dikonsumsi dikawatirkan akan menjadi 

resistensi terhadap antibiotik (Kiramang dan Jufri, 2013). Feed 

additive seperti hormon dan antibiotik (antibiotic growth 

promoters atau AGP) telah dilarang penggunaannya di negara 

maju termasuk Indonesia, karena terkait dengan isu global 

peternakan unggas saat ini, yaitu keamanan pangan hewani 

dari adanya cemaran dan residu yang berbahaya bagi 

konsumen, resistensi bakteri tertentu dan isu lingkungan 

(Akhadiarto, 2010). Kompiang (2009) melaporkan bahwa 

sejak Januari 2006, penggunaan antibiotik sebagai pakan 

imbuhan di Eropa telah dilarang karena antibiotik berpotensi 

ikut terserap pada produk hasil peternakan dan secara tidak 

langsung konsumen akan memperoleh antibiotik dalam 

konsentrasi rendah yang mampu meningkatkan resistensi 

bakteri serta residu kimia dan menimbulkan efek alergi pada 

manusia. 
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Fitobiotik adalah tanaman herbal yang memiliki bahan 

aktif yang dapat dijadikan antibakteri dapat memperbaiki 

kondisi saluran pencernaan (keseimbangan pH dan mikroflora) 

dan konversi pakan, meningkatkan kecernaan zat-zat makanan 

(Hermana, Puspitasari, Wiryawan dan Suharti, 2008). 

Septiana, Sofjan dan Natsir, (2014) melaporkan bahwa 

acidifier dan fitobiotik tidak meningkatkan jumlah zat 

makanan yang ada pada saluran pencernaan namun 

menjadikan penyerapan zat makanan lebih efisien sehingga 

tidak terjadi perbedaan dengan penambahan perlakuan bentuk 

non ataupun enkapsulasi. Penggunaan fitobiotik terbukti 

memberikan pengaruh yang positif namun kurang optimal 

dikarenakan tidak bisa memberikan efek secara cepat dalam 

saluran pencernaan. 

 

2.3. Ayam Pedaging 

Faktor yang mendukung keunggulan ayam pedaging, 

diantaranya adalah pakan, temperatur lingkungan dan 

manajemen pemeliharaan. Pertumbuhan yang sangat cepat 

tidak akan tampak bila tidak didukung dengan pakan yang 

mengandung protein dan asam amino yang seimbang sesuai 

dengan kebutuhan ayam. Ayam pedaging akan tumbuh 

optimal pada temperatur lingkungan 19-20
0
C, jika terlalu 

panas, ayam akan memilih banyak minum daripada makan 

untuk mengurangi beban panas, sehingga sejumlah unsur zat 

makanan yang diperlukan tidak masuk ke dalam tubuh ayam. 

Ayam pedaging mampu menghasilkan daging sebagai sumber 

protein hewani dalam jumlah yang cukup besar serta memiliki 

rasa yang gurih (Amrullah, 2004). Ayam membutuhkan 

sejumlah zat makanan yaitu protein yang mengandung asam 

amino seimbang dan berkualitas, energi yang berintikan 
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karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral untuk keperluan 

hidupnya dan untuk produksi (Anggorodi, 1994). Menurut 

Amrullah (2004) menyatakan bahwa jumlah pakan yang 

diberikan sangat bergantung dari jenis ayam yang dipelihara, 

sistem pemeliharaan dan tujuan produksi. Di samping itu juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan 

genetik dan lingkungan tempat ternak itu dipelihara. 

 

2.4. Karkas 

Karkas adalah ayam yang sudah dipotong bersih tanpa 

kepala, cakar dan jeroan (hati, jantung, ginjal, gizzard dan 

usus). Berat karkas merupakan gambaran dari produksi daging 

dari seekor ternak dan pengukuran berat karkas merupakan 

suatu faktor yang penting dalam mengevaluasi hasil produksi 

ternak, dengan semakin beratnya karkas, maka keuntungan 

peternak akan semakin bertambah (Akhadiarto, 2010). Hasil 

penelitian Golla, Montong, Laihad dan Rembet (2014) rataan 

bobot akhir umur 5 minggu tertinggi diperoleh dari strain 

Hubbard sebesar 1976 g, diikuti strain Cobb sebesar 1970 g, 

dan terendah strain Hybro sebesar 1898 g. Menurut hasil 

penelitian Risnajati (2012) rataan bobot karkas umur 5 minggu 

tertinggi diperoleh dari strain Cobb sebesar 1363 g, diikuti 

strain Hubbard sebesar 1348 g dan terendah strain Hybro 

sebesar 1308 g, meskipun bobot akhir strain Hubbard lebih 

tinggi dari strain Cobb, namun bobot karkasnya ternyata strain 

Cobb lebih tinggi dari strain Hubbard. Hal ini kemungkinan 

disebabkan bagian–bagian yang dibuang yaitu kepala, kaki, 

bulu, darah dan jeroan dari strain Hubbard lebih tinggi 

dibandingkan strain Cobb. Rataan persentase karkas umur 5 

minggu tertinggi diperoleh dari strain Cobb sebesar 69,16 %, 
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diikuti strain  Hybro sebesar 68,69 %, dan terendah strain 

Hubbard sebesar 68,25 %. 

Selain diperdagangkan dalam bentuk utuh, karkas 

ayam juga diperjual-belikan dalam bentuk potongan-potongan 

bagian dada, sayap, punggung, paha, kaki dan kepala. Masing-

masing potongan bagian karkas mempunyai kisaran berat 

tertentu pada spesies/jenis, umur dan berat ternak (Muchtadi, 

Sugiyono dan Ayustaningwarno. 2010). Sari, Lubis dan Jaya 

(2014) melaporkan bahwa persentase karkas yang dihasilkan 

pada masing-masing perlakuan berkisar antara 71,18-73,68%. 

Persentase dada yang dihasilkan pada masing-masing 

perlakuan berkisar antara 48,43-50,02%, persentase paha 

berkisar antara 27,24-28,48% dan pada sayap persentasenya 

berkisar antara 9,97-10,53%, sedangkan menurut penelitian 

Megawati (2011) nilai rataan persentase irisan karkas komersil 

(dada, paha dan sayap) ayam pedaging yang dipelihara selama 

35 hari sebagai berikut: persentase dada ayam pedaging adalah 

34,11-38,12%, persentase paha adalah 28,86-30,77% dan 

persentase sayap berkisar antara 10,52-13,75%. Menurut 

Soeparno (1994) paha merupakan salah satu bagian potongan 

karkas yang disebut potongan komersial. Paha terdiri dari dua 

bagian, yaitu paha bagian atas dan bagian bawah. Paha bagian 

atas adalah bagian karkas yang dipotong dari perbatasan 

persendian paha (femur), sedangkan paha bagian bawah 

dipotong dari batas persendian tulang kering (tibia). 

 

2.5. Lemak Abdominal 

Lemak abdominal adalah lemak yang ada disekitar 

rongga perut, organ pencernaaan, ginjal dan bursa fabricius. 

Penimbunan lemak dalam rongga perut dapat disebabkan oleh 

konsumsi energi secara berlebihan sehingga melebihi 
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kebutuhan untuk metabolisme normal (Akhadiarto, 2010). 

Menurut Risnawati (2004) salah satu dari beberapa bagian 

tubuh yang digunakan untuk menyimpan lemak pada ayam 

pedaging adalah bagian di sekitar perut yang disebut lemak 

abdominal. Rataan persentase lemak abdominal adalah 1,50-

2,11% pada umur pemotongan 5 minggu. Golla dkk., (2014) 

melaporkan bahwa rataan persentase lemak abdomen berkisar 

antara 1,38-1,73% dari bobot badan umur pemotongan 3 

minggu, ditambahkan oleh Mide (2013) persentase lemak 

abdominal ayam pedaging umur 42 hari yang diperoleh pada 

penelitian berkisar antara 2,21–2,50%. Tillman, Hartadi, 

Reksohadiprodjo, Prawirokusuma dan Lebdosoekojo (1998) 

pada umumnya meningkatnya bobot hidup ayam diikuti oleh 

menurunnya kandungan lemak abdominal yang menghasilkan 

produksi daging yang tinggi. 

Serat kasar yang berasal dari pakan setelah dikonsumsi 

ayam akan mengikat asam empedu sesampainya disaluran 

pencernaan. Kondisi terikatnya asam empedu dengan serat 

kasar menyebabkan fungsi empedu untuk membantu 

penyerapan lemak akan terhambat. Selanjutnya asam empedu 

yang sudah terikat oleh serat kasar akan dikeluarkan dari tubuh 

dalam bentuk feses, sehingga mengakibatkan penurunan 

deposisi lemak abdominal  (Akhadiarto, 2010). 

 

2.6. Organ Dalam 

Organ dalam pada ayam pedaging (unggas) terdiri dari 

hati, jantung, gizzard dan seka. Rataan persentase hati ayam 

pedaging umur 5 minggu yang diperoleh pada penelitian 

berkisar antara 2,25-2,65%. Rataan persentase jantung ayam 

pedaging umur 5 minggu yang diperoleh berkisar antara 0,42-

0,62%. Rataan persentase gizzard ayam pedaging umur 5 
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minggu yang diperoleh berkisar antara 1,96-2,03%. Rataan 

persentase seka yang diperoleh berkisar antara 0,42-0,60% 

(Akhadiarto, 2010). 

Menurut Hermana dkk., (2008) proses metabolisme 

makanan di dalam tubuh unggas akan mempengaruhi aktivitas 

kerja gizzard, hati, dan jantung. Unggas akan meningkatkan 

kemampuan metabolismenya untuk mencerna serat kasar 

sehingga meningkatkan ukuran gizzard, hati dan jantung. 

Ressang (1998) menyatakan bahwa jantung berfungsi sebagai 

pemompa darah dalam sistem transportasi atau sirkulasi tubuh. 

Ukuran jantung dipengaruhi oleh jenis, umur, besar dan 

aktivitas hewan. Pembesaran ukuran jantung biasanya 

disebabkan oleh adanya penambahan jaringan otot jantung. 

Dinding jantung mengalami penebalan sedangkan ventrikel 

relatif menyempit apabila otot menyesuaikan diri pada 

kontraksi yang berlebihan. Menurut Frandson (1996) jantung 

sangat rentan terhadap racun dan zat antinutrisi, pembesaran 

jantung dapat terjadi karena adanya akumulasi racun pada otot 

jantung. 

Hati memiliki peranan penting dan fungsi yang 

komplek dalam proses metabolisme tubuh. Ressang (1998), 

hati berperan dalam metabolism karbohidrat, lemak, protein, 

zat besi, sekresi empedu, fungsi detoksifikasi, pembentukan 

sel darah merah serta metabolisme dan penyimpanan vitamin. 

Hati merupakan jaringan berwarna merah kecoklatan yang 

terdiri dari dua lobus besar, terletak pada lengkungan 

duodenum dan gizzard. Kelainan pada hati ditandai dengan 

adanya perubahan warna hati, pembesaran dan pengecilan 

pada salah satu lobus serta tidak ditemukannya kantong 

empedu. Gejala klinis pada jaringan hati tidak selalu teramati 

karena kemampuan regenerasi jaringan hati sangat tinggi. 
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Menurut Megawati (2011) bahwa minyak atsiri mempunyai 

fungsi merangsang sel hati untuk meningkatkan produksi dan 

memperlancar sekresi cairan empedu yang berfungsi 

mengemulsi lemak, ditambahkan Hermana dkk., (2008) 

minyak atsiri berpengaruh positif terhadap aktivitas enzim 

pencernaan seperti enzim amilase, lipase dan tripsin serta 

dapat merangsang dinding kantong empedu mengeluarkan 

cairan empedu 

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 pakan. Adanya serat kasar yang 

tinggi dapat mempengaruhi kecernaan bahan makanan dan 

dapat memepengaruhi organ-organ pencernaan dan organ 

dalam. North and Bell (1990) menyatakan bahwa gizzard 

disebut juga perut otot yang terletak antara proventrikulus dan 

usus halus bagian atas yang mempunyai peranan penting 

dalam sistem pencernaan unggas. Gizzard mempunyai dua 

pasang otot yang kuat dan mengandung lendir yang tebal. 

Bagian dalam gizzard terdapat lapisan berwarna kuning yang 

sangat keras dan kuat serta dapat dilepaskan. Berat gizzard 

dipengaruhi oleh kadar serat kasar pakan, semakin tinggi kadar 

serat kasar pakan maka aktifitas gizzard juga semakin tinggi 

sehingga beratnya juga semakin besar. Menurut Ressang 

(1998) selain menyimpan darah, limpa bersama hati dan 

sumsum tulang berperan dalam penghancuran eritrosit-eritrosit 

tua dan ikut serta dalam metabolisme sel limfosit yang 

berhubungan dengan pembentukan antibodi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 

sampai 5 Desember 2015. Analisa bahan pakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian lapang 

di Laboratorium Sumber Sekar, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan ayam pedaging strain 

Lohmann MB 202 Platinum jenis kelamin jantan sebanyak 200 

ekor umur 1 hari (Day Old Chick) dengan bobot badan rata-

rata 47,93 + 3,08 g, koefesien keragaman DOC adalah 6,42% 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. DOC dipesan 

dan dibeli dari Hatchary Comfeed Indonesia unit VII 

Wonorejo, Pasuruan. Vaksinasi diberikan sebanyak 2 kali 

yaitu vaksin ND strain B1 yang diberikan pada umur 4 hari 

melalui tetes mata dan vaksin ND-Lasota yang diberikan pada 

umur 21 hari melalui air minum. Pemeliharaan dilakukan 

sampai ayam umur 35 hari. 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang koloni dengan litter yang bersekat sebanyak 25 petak 

dengan ukuran panjang x lebar x tinggi tiap petak adalah 150 x 

100 x 60 cm. Setiap petak dilengkapi dengan alas sekam, 

tempat pakan, tempat air minum dan lampu 60 watt yang 

berfungsi sebagai pemanas dan penerangan. Setiap petak 

kandang diisi 8 ekor ayam. Kandang yang digunakan untuk 

setiap perlakuan dilakukan pengacakan kandang, sehingga 

setiap perlakuan diletakkan secara acak.  
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Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Timbangan digital kapasitas 1000 g dengan ketelitian 0,1 g 

yang digunakan untuk menimbang DOC, tepung cengkeh 

dan bobot organ dalam.  

2) Timbangan digital kapasitas 5 kg yang digunakan untuk 

menimbang pakan dan ayam mulai umur 2 minggu.  

3) Higrotermometer untuk mengukur suhu dan kelembaban 

dalam kandang. 

4) Tempat pakan dan minum. 

5) Plastik untuk pemberian pakan. 

6) Baskom dan bak plastik untuk pencampuran pakan. 

7) Peralatan kebersihan meliputi : sapu, tisu, ember, sprayer 

desinfektan. 

8) Peralatan pengambilan data meliputi : pisau, nampan, panci 

dan kompor. 

Fitobiotik yang digunakan adalah tepung bunga 

cengkeh dalam bentuk kering yang diperoleh dari Materia 

Medica Batu salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari 

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang berlokasi di Kota 

Batu. Pakan basal yang digunakan terdiri dari konsentrat 

broiler (KBR), jagung dan bekatul. Perlakuan pakan basal 

dengan 5 level pemberian tepung bunga cengkeh (P0= 0%, P1= 

0,25%, P2= 0,50%, P3= 0,75% dan P4= 1,00%). Pakan basal 

yang dipakai diformulasikan sesuai dengan kebutuhan per 

periode ayam pedaging yaitu periode starter dan finisher. 

Pakan periode starter diberikan mulai DOC sampai umur 20 

hari sedangkan pakan periode finisher diberikan mulai umur 

21–35 hari. Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum. 

Berikut adalah kandungan zat makanan bahan pakan yang 
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disajikan pada Table 2 dan susunan serta kandungan zat 

makanan pakan penelitan pada Table 3. 

Tabel 2.  Kandungan zat makanan tepung bunga cengkeh dan   

bahan penyusun pakan 

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium NMT Fakultas   

Peternakan Universitas Brawijaya (2015) 

Keterangan : * dari 100% bahan kering. 

       
(1) 

60% dari GE, 
(2)

 70% dari GE, 
(3)

 80% dari GE 

  

Tabel 3.Susunan dan kandungan zat makanan pakan penelitian 

Bahan penyusun pakan 

Komposisi 

Starter 

(0-3 minggu) 

Finisher 

(3-5 minggu) 

Konsentrat (%) 55 40 

Jagung (%) 45 55 

Bekatul (%)   0    5 

Total (%) 100 100 

Kandungan zat makanan pakan 
Starter 

(0-3 minggu) 

Finisher 

(3-5 minggu) 

ME (Kkal/kg) 2988,40 3085,10 

Protein Kasar (%) 23,39 19,39 

Lemak kasar (%) 4,67 4,68 

Serat kasar (%) 3,56 4,59 

Abu (%) 19,65 15,60 

 

 

 

 

Bahan pakan 

Kandungan bahan pakan 

BK 

(%) 

ME  * 

(Kkal/kg) 

PK * 

(%) 

LK * 

 (%) 

SK * 

  (%) 

Abu* 

(%) 

T.B. Cengkeh 77,98 3648(1)   7,65 16,62 15,33 6,84 

Konsentrat 92,81 2560(3) 35,06 4,56   3,81 34,36 

Jagung 86,85 3512(3)   9,10 4,80   3,25 1,66 

Bekatul 91,54 2590(2)   7,29 5,25 25,48 18,77 
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3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode 

eksperimen lapang (in-vivo) dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 5 perlakuan dan 5 

ulangan. Perlakuan yang dilakukan adalah penambahan level 

tepung bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.) dalam pakan 

basal dengan level yang berbeda yaitu terdiri atas:  

P0 = Pakan Basal (kontrol) 

P1 = Pakan Basal + Tepung Bunga Cengkeh 0,25% 

P2 = Pakan Basal + Tepung Bunga Cengkeh 0,50% 

P3 = Pakan Basal + Tepung Bunga Cengkeh 0,75% 

P4 = Pakan Basal + Tepung Bunga Cengkeh 1,00% 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Pemeliharaan 

Tahap persiapan yang harus dilakukan pada saat 

melaksanakan penelitian adalah mempersiapkan kandang 

beserta peralatan-peralatan yang dibutuhkan, mengadakan 

sanitasi kandang, mempersiapkan kebutuhan pakan dan 

minum serta dan memberi kode pada masing-masing unit 

percobaan. Pembuatan pakan perlakuan dilakukan 2 jenis yaitu 

pembuatan pakan periode starter dan finisher. Pakan basal dan 

tepung bunga cengkeh dihomogenkan secara manual, dengan 

tahapan menghomogenkan bahan perentase kecil ke persentase 

besar. Pakan yang sudah jadi disimpan dalam kantong kresek 

atau karung. 

Pemeliharaan ayam dilakukan selama 35 hari dengan 

menggunakan ayam strain MB 202 platinum Lohmann 

berumur 1 hari (DOC). Ayam yang baru tiba di kandang 

terlebih dahulu ditimbang untuk mendapatkan berat awal 

DOC, setelah penimbangan DOC tersebut dimasukkan ke 
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dalam kandang berpetak masing-masing berisi 8 ekor yang 

sudah terdapat pakan dan air minum yang telah dicampur 

dengan gula merah. Ayam ditempatkan dalam kandang 

berpetak sebanyak 25 petak (Gambar 3) berukuran 150 x 100 

x 60 cm. Setiap petak dilengkapi dengan tempat makan dan 

minum serta lampu pijar 60 watt. Pakan diberikan secara ad 

libitum dan pakan yang tersisa ditimbang kembali setiap 

minggu. Pemberian air minum juga dilakukan secara ad 

libitum. Tempat air minum dicuci bersih dengan air setiap 2 

hari. Teknik peletakan air minum supaya tidak tumpah diikat 

pada bagian atasnya setinggi dada ayam. Pemberian pakan dan 

air dilakukan secara ad libitum yang diberikan dua kali sehari 

yaitu pagi dan sore hari. Pertambahan bobot badan diukur 

perminggu. Berikut ini adalah gambaran petak kandang 

penelitian. 

P1U3 P4U1 P3U2 P3U3 P2U3 P1U5 P2U2 

P0U3 P1U4 P0U4 P1U1 P2U5 P4U4 P3U5 

 

P3U1 P2U1 P1U2 P0U5 P0U1 P3U4 

P4U3 P4U5 P4U2 P2U4 P0U2 - 

Gambar 3. Petak kandang penelitian 

 

3.4.2. Pelaksanaan Panen  

Pelaksanaan panen dilakukan pada hari ke-35, 

sebanyak 25 ekor ayam (satu ekor dari masing-masing petak 

kandang setiap perlakuan ulangan) dipuasakan selama 6 jam, 

setelah itu dilakukan penimbangan bobot hidup akhir 

kemudian dipotong. Pemuasaan sebelum pemotongan 

bertujuan agar memudahkan pengeluaran jeroan dan daging 

tidak banyak terkontaminasi kotoran. Pemotongan dilakukan 

pada bagaian leher dengan cara memotong esofagus, 
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pembuluh darah vena jugularis, trakea dan arteri karotidae. 

Setelah dipotong ayam dibiarkan dalam kondisi kepala berada 

di bawah selama 2-3 menit yang bertujuan agar darah dapat 

keluar dengan cepat dan sempurna. Ayam yang sudah 

dipotong selanjutnya direndam dalam air panas selama +5 

detik kemudian dilakukan pencabutan bulu secara manual. 

Perendaman dengan air panas bertujuan untuk mempermudah 

proses pencabutan bulu. Setelah itu dilakukan pengeluaran 

organ dalam (jantung, hati, gizzard dan jantung) kemudian 

dipotong bagian kepala, leher dan ceker, selanjutnya dapat 

dihitung persentase karkas yaitu dengan cara menghitung 

bobot karkas dibagi dengan bobot hidup dikali seratus persen 

dan dilakukan potongan bagian karkas serta penimbangan 

bagian-bagian yang terdiri dari dada, paha dan sayap. 

Potongan karkas bagian dada diperoleh dengan cara 

memotong bagian karkas pada daerah scapula sampai bagian 

tulang dada dan selanjutnya ditimbang (g). Persentase bagian 

dada diperoleh dengan cara menghitung bobot dada dibagi 

dengan bobot karkas dikali seratus persen. Potongan karkas 

bagian paha diperoleh dari pemisahan antara persendian 

pinggul dan selanjutnya ditimbang (g). Persentase bobot paha 

diperoleh dari penimbangan bobot paha dibagi bobot karkas 

dikali seratus persen. Potongan karkas bagian sayap diperoleh 

dengan cara memotong bagian persendian antara lengan atas 

dengan scapula dan selanjutnya dilakukan penimbangan. 

Persentase sayap diperoleh dengan cara menghitung bobot 

sayap dibagi dengan bobot karkas dikali seratus persen. 
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3.5. Variabel Pengamatan 

Pengambilan data untuk variabel yang diamati dan 

diukur dilakukan pada saat ayam pedaging berumur 35 hari, 

variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah: 

1) Persentase Karkas (%) 

Persentase karkas diperoleh dengan membandingkan bobot 

ayam tanpa bulu, darah, kepala, leher, kaki dan organ 

dalam (g) dengan bobot hidup (g) dikalikan 100% 

(Resnawati, 2004). 

2) Persentase Deposisi Karkas 

Persentase deposisi karkas diperoleh dengan 

membandingkan antara irisan bagian dada, paha atau sayap 

dengan bobot karkas kemudian dikalikan 100% 

(Resnawati, 2004). 

3) Persentase lemak abdominal 

Persentase lemak abdominal dilakukan dengan cara 

menimbang lemak yang berada pada sekeliling gizzard dan 

lapisan yang menempel antara otot abdomen serta usus dan 

selanjutnya ditimbang. Persentase lemak abdominal 

diperoleh dengan membandingkan bobot lemak abdominal 

dengan bobot hidup dikalikan 100% (Resnawati, 2004). 

4) Organ Dalam 

Bobot setiap organ dalam (hati, jantung, gizzard atau 

limpa) dibagi dengan bobot hidup dikalikan 100% 

(Sulistyoningsih, 2015). 

 

3.6. Analisis Statistik 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan program 

Microsoft Excel, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan. Apabila terjadi 
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pengaruh perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. Menurut Steel and Torrie (1992), model 

matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah 

sebagai berikut:  

Yij – μ + τi + εij  

Keterangan:  

Yij = Nilai pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

μ = Rataan pengamatan  

τi  = Efek perlakuan ke-i 

εij  = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-I dan 

            ulangan ke-j 

i = Perlakuan ke 1, 2, 3, 4 dan 5 

j = Ulangan ke 1, 2, 3, 4 dan 5 

 

3.7. Batasan Istilah 

Fitobiotik : Aditif pakan yang berasal dari bahan tumbuh-

tumbuhan murni yang dapat meningkatkan performan ternak 

dalam penelitian ini adalah tepung bunga cengkeh. 

 

Karkas: Bagian dari tubuh ayam pedaging  tanpa darah, bulu, 

leher, kepala, kaki dan organ dalam. 

 

Lemak Abdominal : Lemak yang terletak diantara     

proventikulus, giizard, duodenum dan disekitar kloaka. 

 

Organ dalam   : Organ dalam ayam pedaging yang meliputi 

hati, jantung, gizzard dan limpa yang diamati dan diukur yang 

sudah dikeluarkan sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Karkas 

Hasil penelitian pengaruh penggunaaan tepung 

bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.) dalam pakan 

terhadap persentase karkas, deposisi bagian dada, paha dan 

sayap serta lemak abdominal ayam pedaging selama 5 minggu, 

disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh penggunaan tepung bunga cengkeh dalam 

              pakan terhadap persentase karkas ayam pedaging (%) 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

 Karkas 73,75+1,06 73,01+1,69 72,69+1,17 72,85+0,84 71,24+3,43 

Dada 33,85+1,08 33,15+0,53 33,05+1,59 33,89+1,36 33,55+1,86 

Paha 28,67+1,27 28,74+1,21 29,56+1,68 28,35+1,29 29,56+0,90 

Sayap 10,23+1,16 10,72+0,65 11,16+0,79 11,23+0,73 11,05+0,57 

L. Abdominal   2,65+0,81    2,52+0,72    2,24+0,83    2,38+0,76    2,32+0,57 

 

4.1.1. Persentase Karkas 

Rataan persentase karkas ayam pedaging umur 5 

minggu yang diperoleh dalam penelitian berkisar antara 71,24-

73,75% dari bobot hidup. Rataan nilai persentase karkas dari 

tertinggi sampai terendah yaitu perlakuan P0 (73,75+1,06), P1 

(73,01+1,69), P3 (72,85+0,84), P2 (72,69+1,17) dan P4 

(71,24+3,43). Hasil rataan tersebut sesuai dengan pernyataan 

Sari dkk., (2014) bahwa persentase karkas antara 71,18-

73,68% dari bobot hidup. Persentase karkas merupakan faktor 

terpenting untuk menilai produksi ternak, karena produksi erat 

hubungannya dengan bobot hidup, dimana makin tinggi bobot 

hidup cenderung berat karkas juga meningkat (Mide, 2013). 

Menurut Dama (2014) yang menentukan persentase karkas 

adalah jumlah pakan dan air yang ada pada saluran pencernaan 

ternak. Bila jumlahnya cukup banyak maka persentase 
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karkasnya akan rendah. Kulit yang besar dan juga tebal juga 

akan berpengaruh terhadap persentase karkas. 

Hasil analisis ragam diketahui bahwa pemberian 

tepung bunga cengkeh tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase karkas. Hal ini menunjukan bahwa setiap 

perlakuan memberikan respon yang sama terhadap persentase 

karkas. Persentase karkas yang tidak berbeda diduga karena 

bobot akhir ayam pedaging dari masing-masing perlakuan 

hampir sama, sesuai dengan pendapat Dama (2014) bahwa 

persentase karkas yang tidak berbeda nyata disebakan oleh 

bobot akhir yang selaras dengan bobot karkas, sehingga 

persentase karkas ayam pedaging sama. Menurut Anggorodi 

(1994) persentase karkas ayam dapat dipengaruhi oleh jenis 

strain, umur, jenis kelamin, makanan dan berat hidup. 

Data yang tercantum pada Tabel 4. menunjukan 

bahwa perlakuan yang menggunakan tepung bunga cengkeh 

dengan persentase yang lebih tinggi menghasilkan persentase 

karkas yang semakin rendah dibandingkan pakan kontrol. Hal 

ini mungkin disebabkan menurunnya konsumsi ayam karena 

tepung bunga cengkeh memiliki rasa dan aroma yang tidak 

disukai ayam sehingga bobot akhir ayam rendah, menurut 

Kiramang dan Jufri (2013) dalam percobaanya melaporkan 

bahwa konsumsi ayam pedaging lebih rendah pada perlakuan 

penambahan serbuk cengkeh dalam konsentrasi lebih dari 

0,5%. Penurunan konsumsi pakan disebabkan oleh aroma yang 

menyengat dan rasa pedas dari serbuk cengkeh sehingga 

kurang disukai oleh ternak. Menurunnya konsumsi diikuti 

dengan menurunnya bobot akhir, dengan begitu bobot karkas 

yang dihasilkan juga rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Dama (2014) bahwa bobot karkas sangat dipengaruhi oleh 

bobot hidup yang dihasilkan, semakin tinggi bobot hidup 
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makan bobot karkas akan semakin tinggi begitu juga 

sebaliknya. 

Pemberian bunga cengkeh dalam bentuk tepung 

sampai dengan level 1% tidak dapat meningkatkan bobot 

maupun persentase karkas, walupun dalam tepung bunga 

cengkeh terdapat kandungan minyak atsiri yang bertujuan 

meningkatkan konsumsi pakan, menambah nafsu makan serta 

dapat memperbaiki saluran pencernaan. Hal ini sesuai dengan 

hasil percobaan Kiramang dan Jufri (2013) bahwa pemberian 

cengkeh dalam bentuk serbuk sampai level 1% pada pakan 

cenderung menurunkan persentase karkas ayam pedaging, 

sedangkan menurut Dalkilic and Guler (2009) melaporkan 

bahwa pemberian cengkeh dalam bentuk ekstrak sampai 400 

ppm tidak memberikan efek negatif dan cenderung 

meningkatkan persentase karkas. Mehr et al., (2014) 

melaporkan suplementasi minyak atsiri cengkeh dan probiotik 

sampai 450 ppm memberikan persentase karkas yang jauh 

lebih baik dari pada kontrol.  

Kurang efektifnya minyak atsiri dalam tepung bunga 

cengkeh diduga karena adanya kandungan tannin dalam 

tepung bunga cengkeh. Menurut Mide (2013) melaporkan 

bahwa tannin dapat menurunkan selera makan pada ayam 

karena rasa sepat dan dapat mengikat protein dalam alat 

pencernaan. Tannin selain mengikat protein dan asam-asam 

amino juga berikatan dengan senyawa makromolekul lain 

seperti karbohidrat terutama pati dan selulosa, mineral Ca, P, 

Fe dan Mg, juga vitamin B12. Tannin apabila di dalam saluran 

pencernaan menyebabkan penyerapan zat-zat makanan pakan 

menjadi berkurang, secara umum tannin dapat menyebabkan 

gangguan pada proses pencernaan dalam saluran pencernaan. 
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4.1.2. Deposisi Bagian Dada 

Rataan persentase karkas bagian dada ayam pedaging 

umur 5 minggu yang diperoleh dalam penelitian berkisar 

antara 33,05-33,89% dari bobot karkas. Rataan nilai 

persentase karkas dari tertinggi sampai terendah yaitu 

perlakuan P3 (33,89+1,36), P0 (33,85+1,08), P4 (33,55+1,86), 

P1 (33,15+0,53) dan P2 (33,05+1,59). Persentase deposisi 

bagian dada yang didapatkan sesuai dari hasil yang dilaporkan 

Muchtadi dkk., (2010) bahwa variasi dan kisaran berat bagian 

karkas dada ayam ras adalah 28,73-37,63 dari bobot karkas. 

Menurut Amirullah (2004) secara umum faktor utama yang 

menentukan variasi hasil daging adalah ukuran, jenis kelamin, 

konformasi tubuh dan genetik unggas. 

Hasil analisis ragam diketahui bahwa pemberian 

tepung bunga cengkeh tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase deposisi bagian dada. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh bobot karkas yang tidak jauh 

berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Dama (2014) 

potongan bagian karkas yang tidak berbeda nyata disebakan 

oleh bobot akhir yang selaras dengan bobot karkas, sehingga 

proporsi bagian tubuh atau persentase karkas ayam pedagiang 

sama. Menurut Resnawati (2004) bahwa bobot dada akan 

bertambah dengan bertambahnya bobot badan dan bobot 

karkas. Besarnya karkas bagian dada dijadikan ukuran menilai 

kualitas perdagingan karena sebagian besar otot yang 

merupakan komponen karkas paling besar terdapat disekitar 

dada. Menurut Megawati (2011) bagian dada memiliki daging 

yang lebih empuk dan sedikit mengandung lemak. Persentase 

dada juga dipengaruhi oleh pemberian pakan. 
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4.1.3. Deposisi Bagian Paha 

Rataan persentase karkas bagian paha ayam pedaging 

umur 5 minggu yang diperoleh dalam penelitian berkisar 

antara 28,35-29,56% dari bobot karkas. Rataan nilai 

persentase karkas dari tertinggi sampai terendah yaitu 

perlakuan P4 (29,56+0,90), P2 (29,56+1,68), P1 (28,74+1,21), 

P0 (28,67+1,27) dan P3 (28,35+1,29). Persentase deposisi 

bagian paha yang didapatkan masih dalam kisaran dari hasil 

penelitian Megawati (2011) pemberian pakan nabati dan 

komersil rataan persentase paha 28,86-30,12% dari bobot 

karkas. Menurut Muchtadi dkk., (2010) variasi dan kisaran 

berat bagian karkas paha ayam ras adalah 16,98-37,59% 

dengan rata-rata 27,59,1% dari bobot karkas. 

Hasil analisis ragam diketahui bahwa pemberian 

tepung bunga cengkeh tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase deposisi bagian paha. Hal ini diduga 

karena bobot karkas yang tidak jauh berbeda dan persentase 

karkas bagian dada juga memberikan hasil yang hampir sama 

sehingga persentase karkas bagian paha juga tidak berbeda. 

Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan Risnawati (2004) 

bahwa persentase bagian karkas seperti dada, paha, punggung 

dan sayap dari masing-masing perlakuan tidak berbeda 

disebabkan karena bobot karkas yang tidak berbeda. 

Kandungan protein dalam semua pakan perlakuan  tidak jauh 

berbeda sehingga tidak mempengaruhi persentase paha ayam 

pedaging, seperti yang dilaporkan Risnawati (2004) bahwa 

paha merupakan bagian karkas yang banyak mengandung 

daging sehingga perkembangannya banyak dipengaruhi oleh 

kandungan protein pakan.  
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4.1.4. Deposisi Bagian Sayap 

Rataan persentase karkas bagian sayap ayam pedaging 

umur 5 minggu yang diperoleh dalam penelitian berkisar 

antara 10,23-11,23% dari bobot karkas. Rataan nilai 

persentase karkas dari tertinggi sampai terendah yaitu 

perlakuan P3 (11,23+0,73), P2 (11,16+0,79), P4 (11,05+0,57), 

P1 (10,72+0,65) dan P0 (10,23+1,16). Persentase deposisi 

bagian sayap yang didapatkan masih dalam kisaran dari hasil 

penelitian Megawati (2011) pemberian pakan nabati dan 

komersil rataan persentase paha 10,53-13,75% dari bobot 

karkas. Menurut Muchtadi dkk., (2010) variasi dan kisaran 

berat bagian karkas sayap ayam ras adalah 6,79-14,43% 

dengan rata-rata 10,61% dari bobot karkas. 

Hasil analisis ragam diketahui bahwa pemberian 

tepung bunga cengkeh tidak berpengaruh nyata (P>0,05), 

terhadap persentase deposisi bagian sayap. Hal ini diduga 

karena persentase karkas dan bagian yang lain seperti dada dan 

paha tidak bebeda sehingga deposisi bagian sayap juga 

memiliki persentase yang hampir sama. Hal ini sesuai dengan 

yang dilaporkan Sari (2014) bahwa persentase karkas dan 

bagiannya tidak berbeda karena bobot ayam hampir sama 

selain itu zat nutrisi dari pakan yang hampir sama sehingga 

pembentukan otot didistribusi merata. 

 

4.1.5. Lemak Abdominal 

Rataan persentase lemak abdominal ayam pedaging 

umur 5 minggu yang diperoleh dalam penelitian berkisar 

antara 2,24-2,65% dari bobot hidup. Rataan nilai persentase 

lemak abdominal dari tertinggi sampai terendah yaitu 

perlakuan P0 (2,65+0,81), P1 (2,52+0,72), P3 (2,38+0,76), P4 

(2,32+0,57) dan P2 (2,24+0,83). Hasil penelitian ini sesuai 



37 
 

dengan yang dilaporkan Mide (2013) bahwa rataan persentase 

lemak abdominal berkisar antara 2,21–2,50% dari bobot 

hidup. North and Bell (1990) menyatakan bahwa lemak 

abdominal merupakan indikator lemak karkas. Hal ini 

disebabkan karena ketika lemak abdominal meningkat maka 

berdampak pada kualitas karkas. 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa perlakuan 

yang digunakan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

persentase lemak abdominal. Artinya penambahan tepung 

bunga cengkeh masih memberikan respon yang sama terhadap 

persentase lemak abdominal. Tidak adanya perbedaan yang 

nyata disebabkan kandungan lemak pakan antar perlakuan 

hampir sama, sehingga menghasilkan persentase lemak 

abdominal yang hampir sama pula. Zat aktif dalam tepung 

bunga cengkeh diduga tidak cukup berpengaruh untuk 

menurunkan persentase lemak abdominal hal ini mungkin 

dikarenakan level yang digunakan terlalu rendah dan tidak 

efesien. Menurut Tarigan, Sjofjan dan Djunaidi (2013) bahwa 

persentase lemak abdominal tidak berbeda nyata disebabkan 

kandungan lemak pada pakan antar perlakuan hampir sama 

sehingga menghasilkan persentase lemak abdominal yang 

sama, Selain itu zat aktif perlakuan diduga tidak cukup 

berpengaruh dan kurang efektif. Menurut Risnawati (2004) 

persentase lemak abdominal dipengaruhi umur dan energi 

dalam pakan, perbedaan strain juga mempengaruhi bobot 

lemak abdominal.  

Walaupun secara statistik tidak berbeda nyata namun 

rataan persentase lemak abdominal (Tabel 4) menunjukan 

perlakuan yang menggunakan tepung bunga cengkeh lebih 

rendah di bandingkan dengan perlakuan kontrol. Hal ini 

diduga karena bobot akhir yang rendah sehingga lemak 
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abdominal juga rendah. Menurut Tarigan, dkk., (2013) bahwa 

konsumsi pakan yang menurun menyebabkan bobot akhir 

ayam rendah sehingga menurunkan persentase lemak 

abdominal. Selain itu diduga karena adanya kandungan 

minyak atsiri yang berfungsi merangsang produksi empedu 

untuk mengemulsi lemak, hal ini sesuai yang dilaporkan Golla 

dkk., (2014) bahwa rendahnya persentase lemak abdominal 

karena adanya kandungan minyak atsiri yang berfungsi 

merangsang produksi empedu serta mempunyai kemampuan 

sebagai bakterisida. Menurut Megawati (2011) bahwa minyak 

atsiri mempunyai fungsi merangsang sel hati untuk 

meningkatkan produksi dan memperlancar sekresi cairan 

empedu yang berfungsi mengemulsi lemak. Hal ini akan 

mengurangi partikel-partikel padat yang terdapat dalam 

kantung empedu dan mengakibatkan kandungan lemak 

menurun. 

 

4.2. Persentase Organ Dalam 

Organ dalam pada ayam pedaging yang diamati terdiri 

dari jantung, hati, gizzard dan limpa. Pakan yang diberikan 

dapat mempengaruhi kerja organ dalam dan saluran 

pencernaan ayam. Kelainan pada organ dalam dapat 

disebabkan oleh racun yang terdapat pada pakan maupun 

adanya penyakit. Kelainan tersebut salah satunya ditandai 

dengan adanya perubahan organ dalam secara fisik seperti 

perubahan ukuran. Hasil penelitian tentang pengaruh 

penggunaaan tepung bunga cengkeh (Syzygium aromaticum 

L.) dalam pakan terhadap persentase organ dalam ayam 

pedaging yang meliputi persentase jantung, hati, gizzard dan 

limpa selama 5 minggu, disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Pengaruh penggunaan tepung bunga cengkeh dalam 

pakan terhadap persentase organ dalam ayam 

pedaging (%) 

Variabel 
Perlakuan 

   P0 P1 P2 P3 P4 

Jantung 0,50+0,05 0,53+0,06 0,54+0,06 0,46+0,06 0,55+0,03 

Hati 2,51+0,27 2,55+0,17 2,47+0,29 2,65+0,29 2,59+0,13 

Gizzard 2,58+0,28 2,54+0,41 2,49+0,41 2,40+0,35 2,54+0,42 

Limpa 0,14+0,03 0,15+0,03 0,10+0,01 0,15+0,04 0,14+0,02 

 

4.2.1. Jantung 

Rataan persentase jantung ayam pedaging umur 5 

minggu yang diperoleh dalam penelitian berkisar antara 0,46-

0,55% dari bobot hidup. Rataan nilai persentase jantung dari 

tertinggi sampai terendah yaitu perlakuan P3 (0,46+0,06), P0 

(0,50+0,05), P1 (0,53+0,06), P2 (0,54+0,06) dan P4 

(0,55+0,03). Hasil penelitian ini masih dalam kisaran yang 

dilaporkan Akhadiarto (2010) pemberian probiotik tambahan 

menghasikan rataan persentase jantung yaitu 0,42-0,62% dari 

bobot hidup. 

Hasil analisis ragam diketahui bahwa pemberian 

tepung bunga cengkeh tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase jantung, tidak adanya perbedaan 

disebabkan karena penggunaan tepung bunga cengkeh sampai 

dengan level 1% tidak memberikan pengaruh negatif terhadap 

metabolisme tubuh ayam, dilihat dari kondisi organ dalam 

seperti jantung yang tetap normal, sehingga tidak 

mempengaruhi kerja jantung atau kontraksi yang berlebihan 

pada otot jantung. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan 

Dalkilic and Guler (2009) bahwa pemberian ekstrak cengkeh 

dalam pakan menampilkan persentase jantung yang tidak 
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berbeda dari perlakuan kontrol. Menurut  Tarigan dkk., (2013) 

bahwa tidak adanya efek negatif terhadap metabolisme tubuh 

ayam dapat dilihat dari kondisi organ dalam seperti jantung 

yang tetap normal setelah diberi perlakuan. Hermana dkk., 

(2005) melaporkan bahwa pemberian tepung daun salam tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap rataan persentase 

jantung. Jantung merupakan organ vital yang berperan dalam 

sirkulasi darah. Jantung yang terinfeksi penyakit maupun 

racun biasanya akan mengalami perubahan ukuran jantung. 

Secara visual, tidak tampak pembengkakan jantung ayam 

penelitian. Hal ini menunjukan bahwa daun salam merupakan 

tumbuhan non toksik dan aman digunakan dalam pakan, 

sehingga tidak menghambat sirkulasi darah. 

 

4.2.2. Hati 

Rataan persentase hati ayam pedaging umur 5 minggu 

yang diperoleh dalam penelitian berkisar antara 2,47-2,65% 

dari bobot hidup. Rataan nilai persentase hati dari tertinggi 

sampai terendah yaitu perlakuan P3 (2,65+0,29), P4 

(2,59+0,13), P1 (2,55+0,17), P0 (2,51+0,27) dan P2 

(2,47+0,29). Hasil penelitian ini masih dalam kisaran yang 

dilaporkan Akhadiarto (2010) pemberian probiotik tambahan 

menghasikan rataan persentase hati yaitu 2,25-2,65% dari 

bobot hidup. 

Hasil analisis ragam diketahui bahwa pemberian 

tepung bunga cengkeh tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase hati. Tidak adanya perbedaan pengaruh 

dikarenakan hati tidak mengalami tanda-tanda keracunan dan 

zat antinutrisi yang dapat menyebabkan kerja hati berlebih 

akibat penambahan tepung bunga cengkeh sampai dengan 

level 1%. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan Dalkilic and 
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Guler (2009) bahwa pemberian ekstrak cengkeh dalam pakan 

tidak toksik dan menampilkan persentase hati yang tidak jauh 

berbeda. Menurut Hermana dkk., (2005) organ hati dan limpa 

yang berfungsi sebagai pendetoksifikasi racun yang terkumpul 

dalam tubuh. Pembesaran hati dapat disebabkan oleh racun 

yang terbawa bersama pakan. Menurut Ressang (1998) hati 

berperan dalam sekresi empedu, metabolisme lemak, protein, 

karohidrat, zat besi dan vitamin, menghasilkan cairan empedu, 

detoksifikasi, pembentukan darah merah, metabolisme dan 

penyimpanan vitamin. Senyawa beracun akan mengalami 

proses detoksifikasi dalam hati. Senyawa beracun yang 

berlebihan tentu saja tidak dapat didetoksifikasi seluruhnya. 

Hal inilah yang dapat mengakibatkan kerusakan dan 

pembengkakan pada hati. Suparjo (2003) menyatakan bahwa 

bobot hati meningkat sejalan dengan meningkatnya umur, 

tetapi persentasenya konstan terhadap bobot badan. 

 

4.2.3. Gizzard 

Rataan persentase gizzard ayam pedaging umur 5 

minggu yang diperoleh dalam penelitian berkisar antara 2,40-

2,58% dari bobot hidup. Rataan nilai persentase gizzard dari 

tertinggi sampai terendah yaitu perlakuan P0 (2,58+0,28), P1 

(2,54+0,41), P4 (2,54+0,42), P2 (2,49+0,41) dan P3 

(2,40+0,35). Hasil penelitian ini sesuai dengan yang 

dilaporkan Hermana dkk., (2008) penggunaan tepung daun 

salam menghasikan rataan persentase gizzard yaitu 1,99-

2,71% dari bobot hidup. 

Hasil analisis ragam diketahui bahwa pemberian 

tepung bunga cengkeh tidak berpengaruh nyata (P>0,05), 

terhadap pensentase gizzard. Hal ini diduga karena jenis pakan 

yang diberikan sama dan dalam bentuk mesh sehingga tidak 
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mempengaruhi kerja gizzard yang dapat mengakibatkan 

penebalan urat daging gizzard serta pembesaran ukuran 

gizzard. Hal ini sesuai dengan hasil yang dilaporkan Hermana 

dkk., (2008) bahwa penggunaan tepung daun salam tidak 

mempengaruhi persentase gizzard meskipun daun salam 

memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, hal ini karena 

pakan yang diberikan dalam bentuk mesh. 

 

4.2.4. Limpa 

Rataan persentase limpa ayam pedaging umur 5 

minggu yang diperoleh dalam penelitian berkisar antara 0,10-

0,15% dari bobot hidup. Rataan nilai persentase limpa dari 

tertinggi sampai terendah yaitu perlakuan P2 (0,10+0,01), P4 

(0,14+0,02), P0 (0,14+0,03), P1 (0,15+0,03) dan P3 

(0,15+0,04). Hasil yang didapatkan masih cukup memenuhi 

standart. Seperti yang dilaporkan Hermana dkk., (2008) 

penggunaan tepung daun salam menghasikan rataan persentase 

limpa 0,09-0,14% dari bobot hidup. Menurut Ressang (1998) 

persentase limpa yang normal tidak melebihi 0,2% dari bobot 

hidup. 

Hasil analisis ragam diketahui bahwa pemberian 

tepung bunga cengkeh tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase limpa. Hal ini diduga karena penggunaan 

tepung bunga cengkeh sampai dengan level 1% tidak 

mengandung zat antinutrisi maupun racun yang dapat 

menyebabkan pembengkakan pada limpa, tidak adanya 

pengaruh menunjukkan bahwa kerja organ limpa tidak 

terganggu oleh penambahan tepung bunga cengkeh. Hal ini 

sesuai dengan hasil yang dilaporkan Hermana dkk., (2008) 

bahwa penggunaan tepung daun salam dalam pakan tidak 

berpengaruh terhadap persentase limpa, tidak terjadinya 
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kelainan secara visual baik pembengkakan atau pengecilan 

limpa dikarenakan pakan cukup aman dari toksik dan zat 

antinutrisi. Menurut  Bagus (2008) limpa melakukan 

pembentukan sel limfosit untuk membentuk antibodi apabila 

zat makanan mengandung toksik, zat antinutrisi maupun 

penyakit. Aktivitas limpa meningkat mengakibatkan limpa 

semakin membesar atau bahkan mengecil ukurannya karena 

limpa terserang penyakit atau gangguan benda asing.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Pengaruh penggunaan tepung bunga cengkeh 

(Syzygium aromaticum L.)  sebagai feed additive dalam pakan 

sampai level 1% terhadap ayam pedaging umur 5 minggu 

tidak dapat meningkatkan persentase karkas, memberikan 

respon yang sama terhadap lemak abdominal dan persentase 

organ dalam ayam pedaging. 

 

4.2. Saran 

Disarankan untuk penelitian lebih lanjut tentang 

penggunaan feed additive cengkeh dengan teknologi 

pengolahan lain seperti metode ekstraksi dengan tujuan lebih 

mengefesienkan penggunaan bunga cengkeh. 
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Lampiran 1. Koefisien keragaman bobot badan (g/ekor) ayam 

pedaging jantan umur 1 hari dalam penelitian 

Perlakuan 
Bobot Badan 

(g/ekor) 
           2

 

P0U1 49 1,075 1,155625 

  49 1,075 1,155625 

  47 -0,925 0,855625 

  49 1,075 1,155625 

  47 -0,925 0,855625 

  43 -4,925 24,25563 

  43 -4,925 24,25563 

  40 -7,925 62,80563 

    

P0U2 47 -0,925 0,855625 

  46 -1,925 3,705625 

  46 -1,925 3,705625 

  47 -0,925 0,855625 

  48 0,075 0,005625 

  49 1,075 1,155625 

  47 -0,925 0,855625 

  51 3,075 9,455625 

    

P0U3 47 -0,925 0,855625 

  47 -0,925 0,855625 

  45 -2,925 8,555625 

  47 -0,925 0,855625 

  46 -1,925 3,705625 

  45 -2,925 8,555625 

  44 -3,925 15,40563 

  48 0,075 0,005625 

    

P0U4 50 2,075 4,305625 

  45 -2,925 8,555625 

  46 -1,925 3,705625 

  49 1,075 1,155625 

  49 1,075 1,155625 

  49 1,075 1,155625 

  40 -7,925 62,80563 
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  45 -2,925 8,555625 

    

P0U5 49 1,075 1,155625 

  46 -1,925 3,705625 

  49 1,075 1,155625 

  47 -0,925 0,855625 

  49 1,075 1,155625 

  46 -1,925 3,705625 

  49 1,075 1,155625 

  44 -3,925 15,40563 

    

P1U1 47 -0,925 0,855625 

  50 2,075 4,305625 

  43 -4,925 24,25563 

  44 -3,925 15,40563 

  46 -1,925 3,705625 

  43 -4,925 24,25563 

  56 8,075 65,20563 

  44 -3,925 15,40563 

    

P1U2 45 -2,925 8,555625 

  50 2,075 4,305625 

  52 4,075 16,60563 

  52 4,075 16,60563 

  50 2,075 4,305625 

  46 -1,925 3,705625 

  45 -2,925 8,555625 

  51 3,075 9,455625 

    

P1U3 44 -3,925 15,40563 

  47 -0,925 0,855625 

  47 -0,925 0,855625 

  49 1,075 1,155625 

  44 -3,925 15,40563 

  51 3,075 9,455625 

  51 3,075 9,455625 

  44 -3,925 15,40563 

    

P1U4 56 8,075 65,20563 
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  46 -1,925 3,705625 

  51 3,075 9,455625 

  50 2,075 4,305625 

  47 -0,925 0,855625 

  48 0,075 0,005625 

  46 -1,925 3,705625 

  52 4,075 16,60563 

    

P1U5 47 -0,925 0,855625 

  47 -0,925 0,855625 

  47 -0,925 0,855625 

  50 2,075 4,305625 

  46 -1,925 3,705625 

  50 2,075 4,305625 

  41 -6,925 47,95563 

  55 7,075 50,05563 

    

P2U1 52 4,075 16,60563 

  48 0,075 0,005625 

  48 0,075 0,005625 

  49 1,075 1,155625 

  45 -2,925 8,555625 

  52 4,075 16,60563 

  49 1,075 1,155625 

  50 2,075 4,305625 

    

P2U2 49 1,075 1,155625 

  51 3,075 9,455625 

  48 0,075 0,005625 

  50 2,075 4,305625 

  46 -1,925 3,705625 

  45 -2,925 8,555625 

  48 0,075 0,005625 

  49 1,075 1,155625 

    

P2U3 48 0,075 0,005625 

  44 -3,925 15,40563 

  44 -3,925 15,40563 

  51 3,075 9,455625 
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  44 -3,925 15,40563 

  46 -1,925 3,705625 

  50 2,075 4,305625 

  48 0,075 0,005625 

    

P2U4 48 0,075 0,005625 

  48 0,075 0,005625 

  46 -1,925 3,705625 

  49 1,075 1,155625 

  49 1,075 1,155625 

  41 -6,925 47,95563 

  46 -1,925 3,705625 

  49 1,075 1,155625 

    

P2U5 45 -2,925 8,555625 

  48 0,075 0,005625 

  51 3,075 9,455625 

  45 -2,925 8,555625 

  49 1,075 1,155625 

  50 2,075 4,305625 

  52 4,075 16,60563 

  50 2,075 4,305625 

    

P3U1 51 3,075 9,455625 

  55 7,075 50,05563 

  48 0,075 0,005625 

  48 0,075 0,005625 

  46 -1,925 3,705625 

  47 -0,925 0,855625 

  52 4,075 16,60563 

  50 2,075 4,305625 

    

P3U2 48 0,075 0,005625 

  41 -6,925 47,95563 

  50 2,075 4,305625 

  56 8,075 65,20563 

  52 4,075 16,60563 

  55 7,075 50,05563 

  51 3,075 9,455625 
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  53 5,075 25,75563 

    

P3U3 44 -3,925 15,40563 

  51 3,075 9,455625 

  44 -3,925 15,40563 

  51 3,075 9,455625 

  42 -5,925 35,10563 

  49 1,075 1,155625 

  47 -0,925 0,855625 

  46 -1,925 3,705625 

    

P3U4 47 -0,925 0,855625 

  50 2,075 4,305625 

  53 5,075 25,75563 

  46 -1,925 3,705625 

  51 3,075 9,455625 

  51 3,075 9,455625 

  46 -1,925 3,705625 

  49 1,075 1,155625 

    

P3U5 49 1,075 1,155625 

  47 -0,925 0,855625 

  50 2,075 4,305625 

  44 -3,925 15,40563 

  55 7,075 50,05563 

  49 1,075 1,155625 

  45 -2,925 8,555625 

  49 1,075 1,155625 

    

P4U1 42 -5,925 35,10563 

  47 -0,925 0,855625 

  50 2,075 4,305625 

  44 -3,925 15,40563 

  55 7,075 50,05563 

  49 1,075 1,155625 

  45 -2,925 8,555625 

  49 1,075 1,155625 

    

P4U2 46 -1,925 3,705625 
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  49 1,075 1,155625 

  46 -1,925 3,705625 

  43 -4,925 24,25563 

  46 -1,925 3,705625 

  50 2,075 4,305625 

  46 -1,925 3,705625 

  52 4,075 16,60563 

    

P4U3 49 1,075 1,155625 

  46 -1,925 3,705625 

  50 2,075 4,305625 

  50 2,075 4,305625 

  52 4,075 16,60563 

  52 4,075 16,60563 

  50 2,075 4,305625 

  45 -2,925 8,555625 

    

P4U4 49 1,075 1,155625 

  47 -0,925 0,855625 

  49 1,075 1,155625 

  48 0,075 0,005625 

  47 -0,925 0,855625 

  47 -0,925 0,855625 

  50 2,075 4,305625 

  45 -2,925 8,555625 

    

P4U5 49 1,075 1,155625 

  49 1,075 1,155625 

  48 0,075 0,005625 

  45 -2,925 8,555625 

  50 2,075 4,305625 

  45 -2,925 8,555625 

  46 -1,925 3,705625 

  51 3,075 9,455625 

Jumlah 9585  1885,88 

Rataan 47,925   

Sd 3,07843   
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Standar Deviasi rataan (Sd) 

Sd  =√
      

   
 = √

       

     
 = √       = 3,0784 

 

Koefisien Keragaman (KK) 

KK = Sd rataan  x 100%  =  3,0784  x 100%  = 6,42% 

           x rataan                      47,925 

Hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa materi yang telah 

digunakan dalam penelitian seragam karena mempunyai 

koefisien keragaman kurang dari 10% yaitu 6,42%. 
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Lampiran 2. Data analisis statistika persentase karkas ayam 

pedaging (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 5 

P0   73,20   73,29   74,51   72,57   75,17   368,74 73,75+1,06 

P1   72,29   73,14   71,62   72,14   75,88   365,06 73,01+1,69 
P2   74,45   72,41   71,81   73,21   71,58   363,45 72,69+1,17 

P3   73,73   73,57   71,92   72,97   72,04   364,24 72,85+0,84 

P4   68,70   73,97   74,84   66,79   71,90   356,19 71,24+3,43 

Total 362,36  366,38 364,69 357,68 366,57 1817,69  

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK =        
 
   

 
   

 
       

= 1817,69
2
 

      5 x 5 

= 132159,38 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =      
  

   
 
        

= (73,20
2
 + 73,29

2
 + …… + 71,90

2
) – 132159,38 

= 132247,48 - 132159,38 

= 88,11 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =        
 
   

 
   

  
       

= (368,74
2
 + 365,06

2
 + …….. + 356,19

2
 ) – 132159,38 

  5 

= 132176,14 – 132159,38  = 16,77 

          5 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

 = 88,11 - 16,77  =  71,80 
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e. Kuadrat Tengah Perlakuan 

KT Perlakuan  = JK Perlakuan 

       db Perlakuan 

     = 16,71    = 4,19 

            4 

   

f. Kuadrat Tengah Galat 

KT Galat = JK Galat 

           db Galat 

= 71,34    = 3,57 

  20 

   

g. Fhitung = KT Perlakuan 

KT Galat 

= 4,19   = 1,18 

            3,57 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 16,77 4,19 1,18 2,87 4,43 

Galat 20 71,34 3,57    

Total 24 88,11     

 

Keterangan: Fhitung < Ftabel (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase karkas ayam pedaging. 
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Lampiran 3. Data analisis statistika persentase karkas bagian 

dada ayam  pedaging (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 5 

P0   32,59   33,36   33,36   35,13   34,81 169,25 33,85+1,08 

P1   32,70   33,43   32,58   33,88   33,16 165,75 33,15+0,53 
P2   31,73   32,04   33,66   35,57   32,28 165,27 33,05+1,59 

P3   33,62   35,18   34,22   34,73   31,68 169,43 33,89+1,36 

P4   31,98   31,15   34,59   35,40   34,60 167,73 33,55+1,86 

Total 162,62 165,16 168,40 174,71 166,53 837,42  

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK =        
 
   

 
   

 
       

 = 837,42
2
 

     5 x 5 

 = 28051,21 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =      
  

   
 
        

= (32,59
2
 + 33,36

2
 + …… + 34,60

2
) – 28051,21 

= 28091,28 - 28051,21 

= 40,07 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =        
 
   

 
   

  
       

= (169,25
2
 + 165,75

2
 + …….+ 167,73

2
 ) – 28051,21 

  5 

= 140270,90 - 28051,21   = 2,97 

 5 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 40,07 – 2,97   =  37,10 
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e. Kuadrat Tengah Perlakuan 

KT Perlakuan  = JK Perlakuan 

          db Perlakuan 

      = 2,97  = 0,74 

            4 

  

f. Kuadrat Tengah Galat 

KT Galat = JK Galat 

    db Galat 

 = 37,10   = 1,86 

       20 

   

g. Fhitung = KT Perlakuan 

 KT Galat 

 = 0,74   = 0,40 

    1,86 

   

Tabel ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 2,97 0,74 0,40 2,87 4,43 

Galat 20 37,10 1,86    

Total 24 40,07     

 

Keterangan: Fhitung < Ftabel (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase karkas bagian dada ayam 

pedaging. 
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Lampiran 4. Data analisis statistika persentase karkas bagian 

paha ayam pedaging (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 5 

P0 30,36 27,35 29,48 27,59 28,55 143,33 28,67+1,27 

P1 30,03 29,03 28,93 26,73 28,96 143,68 28,74+1,21 
P2 30,13 31,74 28,87 27,17 29,88 147,79 29,56+1,68 

P3 27,20 28,16 27,29 28,72 30,36 141,75 28,35+1,29 

P4 30,46 28,65 28,82 30,57 29,31 147,81 29,56+0,90 

Total 148,18 144,93 143,40 140,78 147,05 724,35  

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK =        
 
   

 
   

 
       

= 724,35
2
 

      5 x 5 

= 20987,24 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =      
  

   
 
        

= (30,36
2
 + 27,35

2
 + …… + 29,31

2
) – 20987,24 

= 21026,95 - 20987,24 

= 39,72 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =        
 
   

 
   

  
       

= (143,33
2
 + 143,68

2
 + …… + 147,81

2
 ) – 20987,24 

  5 

= 104966,92 - 20987,24   = 6,15 

 5 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP  

 = 39,72- 6,15  =  33,57 
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e. Kuadrat Tengah Perlakuan 

KT Perlakuan  = JK Perlakuan 

          db Perlakuan 

     = 6,10   = 1,52 

           4 

 

f. Kuadrat Tengah Galat 

KT Galat = JK Galat 

     db Galat 

  = 33,87   = 1,69 

        20 

 

g. Fhitung = KT Perlakuan 

   KT Galat 

 = 1,52   = 0,90 

    1,69 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 6,15 1,54 0,92 2,87 4,43 

Galat 20 33,57 1,68    

Total 24 39,72     

 

Keterangan: Fhitung < Ftabel (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase karkas bagian paha ayam 

pedaging. 
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Lampiran 5. Data analisis statistika persentase karkas bagian 

sayap ayam pedaging (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 5 

P0 10,94 11,86   9,31   9,91 9,12 51,15 10,23+1,16 

P1 11,43 10,26 11,43 10,41 10,09 53,62 10,72+0,65 
P2 11,29 10,85 12,27 10,10 11,30 55,81 11,16+0,79 

P3 12,13 10,42 11,76 10,62 11,23 56,16 11,23+0,73 

P4 11,65 11,14 11,37 10,95 10,14 55,24 11,05+0,57 

Total 57,44 54,54 56,13 51,99 51,89 271,98  

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK =        
 
   

 
   

 
       

= 271,98
2
 

      5 x 5 

= 2959,00 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =      
  

   
 
        

= (10,94
2
 + 11,86

2
 + …… + 10,14

2
) – 2959,00 

= 2975,38 - 2959,00 

= 16,37 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =        
 
   

 
   

  
       

= (51,15
2
 + 53,67

2
 + …… + 55,24

2
 ) – 2959,00 

  5 

= 14812,01 - 2959,00  = 3,40 

         5 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 16,37 – 3,40   =  12,98 
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e. Kuadrat Tengah Perlakuan 

KT Perlakuan  = JK Perlakuan 

         db Perlakuan 

              = 3,40    = 0,85 

          4 

   

f. Kuadrat Tengah Galat 

KT Galat = JK Galat 

    db Galat 

 = 12,98   = 0,65 

       20 

   

g. Fhitung = KT Perlakuan 

                                KT Galat 

 = 0,85   = 1,31 

    0,65 

   

Tabel ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 3,40 0,85 1,31 2,87 4,43 

Galat 20 12,98 0,65    

Total 24 16,37     

 

Keterangan: Fhitung < Ftabel (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase karkas bagian sayap ayam 

pedaging. 
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Lampiran 6. Data analisis statistika persentase lemak 

abdominal ayam pedaging (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 5 

P0  1,69   3,33   3,35   3,01   1,88 13,26 2,65+0,81 

P1 1,93   1,61   2,73   3,31   3,03 12,60 2,52+0,72 
P2 1,64   2,28   3,06   1,20   3,05 11,21 2,24+0,83 

P3 1,37   2,34   1,97   3,30   2,90 11,88 2,38+0,76 

P4 1,57   1,85   2,82   2,62   2,73 11,59 2,32+0,57 

Total 8,19 11,41 13,92 13,43 13,59 60,54  

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK =        
 
   

 
   

 
       

 = 60,54
2
 

     5 x 5 

= 146,60 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =      
  

   
 
        

= (1,69
2
 + 3,33

2
 + …… + 2,73

2
) – 146,60 

= 158,24 - 146,60 

= 11,64 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =        
 
   

 
   

  
       

= (13,26
2
 + 12,60

2
 + ……. + 11,59

2
 ) – 146,60 

  5 

= 735,71 - 146,60   = 0,54 

        5 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 11,64- 0,54   = 11,10 
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e. Kuadrat Tengah Perlakuan 

KT Perlakuan  = JK Perlakuan 

         db Perlakuan 

       = 0,54   = 0,13 

           4 

   

f. Kuadrat Tengah Galat 

KT Galat = JK Galat 

     db Galat 

   = 11,10   = 0,56 

        20 

   

g. Fhitung = KT Perlakuan 

      KT Galat 

 = 0,13   = 0,24 

    0,56 

   

Tabel ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 0,54 0,13 0,24 2,87 4,43 

Galat 20 11,10 0,56    

Total 24 11,64     

 

Keterangan: Fhitung < Ftabel (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase lemak abdominal ayam 

pedaging. 
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Lampiran 7. Data analisis statistika  persentase jantung ayam 

pedaging (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 5 

P0 0,49 0,46 0,59 0,49 0,48   2,52 0,50+0,05 

P1 0,55 0,48 0,58 0,58 0,45   2,64 0,53+0,06 

P2 0,47 0,54 0,50 0,53 0,64   2,68 0,54+0,06 

P3 0,42 0,54 0,41 0,44 0,51   2,32 0,46+0,06 

P4 0,55 0,57 0,59 0,52 0,52   2,76 0,55+0,03 

Total 2,48 2,55 2,73 2,61 2,53 12,90  

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK =        
 
   

 
   

 
       

= 12,90
2
 

    5 x 5 

= 6,66 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =      
  

   
 
        

= (0,49
2
 + 0,46

2
 + …… + 0,52

2
) – 6,66 

= 6,74 - 6,66 = 0,08 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =        
 
   

 
   

  
       

= (2,52
2
 + 2,64

2
 + 2,68

2
 + 2,32

2
 + 2,76

2
 ) – 6,66 

  5 

= 33,41 - 6,66  = 0,02 

       5 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 0,08- 0,02 =  0,06 
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e. Kuadrat Tengah Perlakuan 

KT Perlakuan  = JK Perlakuan 

         db Perlakuan 

     = 0,02   = 0,01 

           4 

   

f. Kuadrat Tengah Galat 

KT Galat = JK Galat 

     db Galat 

 = 0,08   = 0,00 

      20 

   

g. Fhitung = KT Perlakuan 

                             KT Galat 

 = 0,01   = 1,97 

    0,00 

   

Tabel ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 0,02 0,01 1,97 2,87 4,43 

Galat 20 0,06 0,00    

Total 24 0,08     

 

Keterangan: Fhitung < Ftabel (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase jantung ayam pedaging. 
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Lampiran 8. Data analisis statistika persentase hati ayam 

pedaging (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 5 

P0   2,29   2,92   2,62   2,39   2,31 12,54 2,51+0,27 

P1   2,47   2,43   2,75   2,71   2,39 12,75 2,55+0,17 
P2   2,50   2,78   2,26   2,72   2,11 12,36 2,47+0,29 

P3   2,94   2,75   2,60   2,79   2,18 13,27 2,65+0,29 

P4   2,78   2,51   2,63   2,58   2,45 12,94 2,59+0,13 

Total 12,98 13,39 12,86 13,19 11,44 63,86  

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK =        
 
   

 
   

 
       

= 63,86
2
 

    5 x 5 

= 163,12 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =      
  

   
 
        

= (2,29
2
 + 2,92

2
 + …… + 2,45

2
) – 163,12 

= 164,35 - 163,12  = 1,23 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =        
 
   

 
   

  
       

= (12,54
2
 + 12,75

2
 + …… + 12,94

2
 ) – 163,12 

  5 

= 816,11 - 163,12  = 0,10 

                     5 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 1,23 – 0,10   = 1,13 

e. Kuadrat Tengah Perlakuan 
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KT Perlakuan  = JK Perlakuan 

          db Perlakuan 

     = 0,10   = 0,02 

          4 

   

f. Kuadrat Tengah Galat 

KT Galat = JK Galat 

    db Galat 

 = 1,13   = 0,06 

      20 

   

g. Fhitung = KT Perlakuan 

                              KT Galat 

 = 0,02   = 0,44 

    0,06 

   

Tabel ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 0,10 0,02 0,44 2,87 4,43 

Galat 20 1,13 0,06    

Total 24 1,23     

 

Keterangan: Fhitung < Ftabel (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase hati ayam pedaging. 
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Lampiran 9. Data analisis statistika persentase gizzard ayam 

pedaging (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 5 

P0   2,49   2,14   2,84   2,65   2,77 12,89 2,58+0,28 

P1   2,33   1,98   2,86   2,88   2,75 12,71 2,54+0,41 
P2   2,06   2,36   2,53   2,35   3,16 12,45 2,49+0,41 

P3   2,23   2,13   2,09   2,74   2,83 12,02 2,40+0,35 

P4   2,05   2,14   2,65   2,91   2,95 12,69 2,54+0,42 

Total 11,06 10,74 12,96 13,53 14,77 62,76  

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK =        
 
   

 
   

 
       

= 62,76
2
 

    5 x 5 

= 157,57 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =      
  

   
 
        

= (2,49
2
 + 2,14

2
 + …… + 2,95

2
) – 157,57 

= 160,53 - 157,57 

= 2,97 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =        
 
   

 
   

  
       

= (12,89
2
 + 12,71

2
 + ……  + 12,69

2
 ) – 157,57 

  5 

= 788,28 - 157,57   = 0,09 

       5 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 2,97 - 0,09   = 2,88 
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e. Kuadrat Tengah Perlakuan 

KT Perlakuan  = JK Perlakuan 

        db Perlakuan 

     = 0,09   = 0,02 

          4 

  

f. Kuadrat Tengah Galat 

KT Galat = JK Galat 

    db Galat 

 = 2,97   = 0,14 

      20 

   

g. Fhitung = KT Perlakuan 

                              KT Galat 

 = 0,02   = 0,16 

    0,14 

   

Tabel ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 0,09 0,02 0,16 2,87 4,43 

Galat 20 2,88 0,14    

Total 24 2,97     

 

Keterangan: Fhitung < Ftabel (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap persentase gizzard ayam pedaging. 
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Lampiran 10. Data analisis statistika persentase limpa ayam 

pedaging (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 5 

P0 0,13 0,15 0,12 0,19 0,11 0,70 0,14+0,03 

P1 0,19 0,12 0,15 0,18 0,12 0,76 0,15+0,03 
P2 0,11 0,08 0,11 0,10 0,09 0,49 0,10+0,01 

P3 0,11 0,20 0,16 0,17 0,10 0,74 0,15+0,04 

P4 0,12 0,16 0,14 0,15 0,11 0,68 0,14+0,02 

Total 0,66 0,71 0,69 0,79 0,53 3,37  

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK =        
 
   

 
   

 
       

= 3,37
2
 

   5 x 5 

= 0,46 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =      
  

   
 
        

= (0,13
2
 + 0,15

2
 + …… + 0,11

2
) – 0,46 

= 0,48 - 0,46 

= 0,03 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =        
 
   

 
   

  
       

= (0,70
2
 + 0,76

2
 + 0,49

2
 + 0,74

2
 + 0,69

2
 ) – 0,46 

  5 

= 2,32 - 0,46   = 0,01 

      5 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

= 0,03– 0,01   =  0,02 
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e. Kuadrat Tengah Perlakuan 

KT Perlakuan  = JK Perlakuan 

        db Perlakuan 

     = 0,01   = 0,00 

           4 

   

f. Kuadrat Tengah Galat 

KT Galat = JK Galat 

    db Galat 

 = 0,02   = 0,00 

      20 

   

g. Fhitung = KT Perlakuan 

   KT Galat 

 = 0,00  = 2,48 

    0,00 

   

Tabel ANOVA 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 0,01 0,00 2,48 2,87 4,43 

Galat 20 0,02 0,00    

Total 24 0,03     

 

Keterangan: Fhitung < Ftabel (0,05), menunjukan bahwa 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

persentase terhadap limpa ayam pedaging. 
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