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ABSTRACT 

The research was aimed to evaluate effect of 

clove oil (Syzygium aromaticum) as feed additive on 

carcass and abdominal fat quality of male quail. The 

materials used for this research were 125 quails of 7 days 

old and have been reared until 49 days. The treatment was 

in the form of adding clove oil (Syzygium aromaticum) (with 5 

treatments and 4 replications @ 5 birds)  into the basal feed 

for P0= 0, P1= 1,17, P2= 1,41, P3=1,65 , and P4= 1,89 ml/kg 

feed. The feed used composed of yellow corn, rice bran, 

soybean meal, fish meal, and pollard. The variables measured 

during this study were the percentages of carcass, abdominal 

fat and portion retail cuts (breast, wings, back and thighs). The 

data obtained then analyzed with ANOVA of Completly 

Rendomized Design. In case of a different influence existed 

during the treatment, the analysis was continued by using 
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Duncan’s Multiple Range Test. The result showed that 

addition of clove oil did not significantly affect on 

percentages of carcass, abdominal fat and portion cuts 

(breast, wings, back and thighs). Conclusion of this research 

is clove oil (Syzygium aromaticum) addition could be 

used in male quail diet up to 1,89 ml/kg feed, without 

affecting carcass and abdominal fat quality. 

 

Keywords : clove oil, carcass and abdominal fat quality, 

male quail. 
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RINGKASAN 

Tanaman cengkeh memiliki kandungan minyak 

atsiri dengan jumlah cukup besar, baik dalam bunga (10-

20%), tangkai (5-10%) maupun daun (1-4%). Bunga 

cengkeh (Syzygium aromaticum) mengandung minyak 

atsiri, dan juga senyawa kimia yang disebut eugenol, 

asam oleanolat, asam galotanat, fenilin, karyofilin, resin 

dan gom. Minyak atsiri diperoleh dari bagian tanaman, 

akar, kulit, batang, daun, buah, dan biji maupun dari 

bunga dengan cara penyulingan dengan uap. Minyak 

atsiri merupakan salah satu senyawa kimia yang memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi. Penggunaannya selain untuk 

campuran parfum, beberapa minyak atsiri digunakan 

untuk berbagai macam keperluan seperti dalam industri 

kosmetik, farmasi dan kesehatan, dan lain-lain. Minyak 

atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau minyak 
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terbang (essential oil, volatile) yang merupakan salah 

satu hasil metabolisme tanaman. Bersifat mudah 

menguap pada suhu kamar, mempunyai rasa getir, serta 

berbau wangi sesuai dengan bau tanaman penghasilnya. 

Minyak atsiri larut dalam pelarut organik dan tidak larut 

dalam air.  

Minyak atsiri merupakan minyak esensial dari 

cengkeh juga mempunyai fungsi anestetik dan 

antimikrobial. Minyak cengkeh sering digunakan untuk 

menghilangkan bau nafas dan untuk menghilangkan sakit 

gigi. Zat yang terkandung dalam cengkeh yang bernama 

eugenol, digunakan dokter gigi untuk menenangkan saraf 

gigi. Senyawa eugenol merupakan komponen utama yang 

terkandung dalam minyak cengkeh (Syzygium 

aromaticum) dengan kandungan dapat mencapai 70- 

96%. Eugenol merupakan komponen yang sangat 

berguna bagi industri makanan maupun obat-obatan. 

Kegunaan utama adalah sebagai penghambat 

perkembang biakan bakteri dan jamur. Melalui potensi 

yang dimiliki eugenol dan turunan ini sehingga dapat 

membantu dalam pengawetan makanan  dan sebagai 

aditif untuk mengantikan pengawet yang sintesis. 

Penelitian dilaksanakan mulai 6 Desember 2015  

sampai dengan 17 Januari 2016 di di peternakan milik 

bapak Sumarno di Jl. Tlogowarna no. 99A, Kelurahan 

Tlogomas Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui kualitas karkas dan 

lemak abdominal  puyuh jantan yang diberi penambahan 
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minyak bunga cengkeh (Syzygium aromaticum). 

Penelitian ini menggunakan puyuh pedaging (jantan) 

umur 7 hari sebanyak 125 ekor yang dibeli dari 

peternakan rakyat yang berlokasi di Desa Bringin 

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, dengan rata-rata 

bobot badan 12,007 g/ekor dengan koefisien keragaman 

sebesar 8,35% dipelihara selama 49 hari. Pakan yang 

digunakan yaitu pakan yang terdiri dari jagung, bekatul, 

pollard, tepung ikan dan bungkil kedelai yang berasal 

dari petani setempat. Minyak bunga cengkeh diperoleh 

dari Toko Aneka Kimia kota Malang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan lapang dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL). Perlakuan yang 

dilakukan dalam penelitian ini sebanyak 5 perlakuan dan 

masing-masing perlakuan diulang 5 kali (5 x 5), sehingga 

terdapat 25 unit percobaan, setiap 1 unit percobaan terdiri 

dari 5 ekor puyuh. Level perlakuan yang digunakan yaitu 

P0 = Pakan basal; P1 = Pakan basal + 1,17 ml/kg minyak 

bunga cengkeh; P2 = Pakan basal + 1,41 ml/kg minyak 

bunga cengkeh; P3 = Pakan basal + 1,65 ml/kg minyak 

bunga cengkeh ; P4 = Pakan basal + 1,89 ml/kg minyak 

bunga cengkeh. Variabel penelitian meliputi persentase 

karkas, lemak abdominal dan proporsi karkas yang terdiri 

dari bagian dada, sayap, punggung dan paha. Data 

penelitian ditabulasi dengan menggunakan software 

Microsoft excel. Data dilanjutkan dengan analisis 

statistika menggunakan analisi (ANOVA) dari 
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Rancangan Acak Lengkap (RAL).  Apabila terjadi 

pengaruh perlakuan yang signifikan  maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian pengaruh penggunaan minyak 

bunga cengkeh terhadap kualitas karkas dan lemak 

abdominal puyuh jantan menujukkan perlakuan tidak 

berpengaruh nyata terhadap persentase karkas, persentase 

lemak abdominal dan persentase proporsi karkas yang 

terdiri dari bagian dada, sayap, punggung dan paha 

puyuh jantan. Kesimpulan hasil penelitian penambahan 

minyak bunga cengkeh (Syzygium aromaticum) sebagai 

aditif pakan dapat diberikan sampai level 1,89 ml/kg 

tetapi tidak dapat meningkatkan kualitas karkas dan 

menurunkan lemak abdominal puyuh jantan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Produksi ternak puyuh memiliki peranan yang 

penting dalam sistem peternakan di Indonesia, khususnya 

peternakan rakyat. Hal ini dikarenakan ternak puyuh 

dapat digunakan sebagai sumber pendapatan tambahan 

serta harga produksinya yang relatif stabil. Salah satu 

faktor yang memegang peranan penting dalam 

pemeliharaan ternak puyuh adalah manajemen pemberian 

pakan. Pakan mengandung berbagai macam zat gizi yang 

dibutuhkan oleh ternak. Pakan dengan kandungan nutrien 

yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan ternak akan 

menghasilkan produktivitas yang baik. Kecukupan pakan 

untuk kebutuhan ternak tersebut selain ditinjau dari segi 

kuantitas, juga harus dari segi kualitasnya. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan 

produksi dan kualitas puyuh adalah melalui peningkatan 

efisiensi dalam pemberian pakan. Hal itu dapat dilakukan 

dengan imbuhan pakan atau feed additive. Penggunaan 

antibiotik sebagai feed additive menghasilkan residu 

dalam karkas  puyuh dan saat dikonsumsi manusia 

dikhawatirkan akan menjadi resistensi terhadap 

antibiotik. Saat ini, penggunaan feed additive lain mulai 

banyak dikembangkan sebagai alternatif pengganti 

antibiotik saat ini yaitu menggunakan bahan yang 

mengandung zat aditif alami yang berasal dari tanaman 

atau lebih dikenal dengan fitobiotik (Wahju, 2004). 
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Penggunaan fitobiotik sebagai alternatif 

pengganti untuk antibiotik yang ditambahkan dalam 

pakan, diharapakan dapat menghasilkan produk ternak 

yang bebas residu kimia. Sehingga kekhawatiran akan 

dampak negatif pada produk ternak yang dikonsumsi 

masyarakat dapat ditanggulangi. Zat aditif alami yang 

ditambahkan dalam pakan biasanya berasal dari rempah-

rempah seperti kunyit, bawang merah, temu lawak, 

cengkeh dan lain sebagainya (Ulfah, 2006). Cengkeh 

merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan 

sebagai aditif dalam pakan. Cengkeh sebagai aditif 

banyak ditambahkan dalam bentuk minyak yang berasal 

dari bagian bunga. Bunga cengkeh lebih utama 

dimanfaatkan karena mengandung minyak atsiri sampai 

20%. Minyak atsiri tersebut mengandung eugenol 

mencapai 95%, selain itu juga mengandung aseton-

eugenol dan beberapa senyawa lain. Eugenol diketahui 

memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi sehingga 

mampu menyingkirkan radikal bebas dengan sangat baik 

(bisa mencapai hampir 60%) (Haryani dkk., 2013). 

Penambahan minyak bunga cengkeh merupakan 

salah satu upaya alternatif pengganti antibiotik yang 

dapat menimbulkan residu pada produk ternak. 

Berdasarkan kajian tersebut penulis mencoba melakukan 

penelitian tentang pengaruh penambahan minyak bunga 

cengkeh (Syzygium aromaticum) sebagai aditif pakan 

terhadap kualitas karkas dan lemak abdominal puyuh 
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jantan meliputi persentase karkas, persentase proporsi 

karkas dan persentase lemak abdominal. 

1.2  Rumusan masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan minyak bunga 

cengkeh (Syzygium aromaticum) sebagai aditif pakan 

terhadap kualitas karkas dan lemak abdominal puyuh 

jantan? 

1.3  Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 

karkas serta lemak abdominal  puyuh jantan yang diberi 

penambahan minyak bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum) sebagai aditif dalam pakan. 

1.4 Kegunaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang kegunaan minyak bunga 

cengkeh (Syzygium aromaticum) dalam pakan terhadap 

kualitas karkas dan lemak abdominal puyuh jantan. 

1.5 Kerangka Pikir 

Puyuh yang biasa dibudidayakan berjenis kelamin 

betina untuk menghasilkan telur, sedangkan puyuh jantan 

yang tidak digunakan sebagai pejantan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber daging. Puyuh jantan 

masih kurang mendapatkan perhatian karena beternak 

puyuh masih dititik beratkan pada puyuh petelur, padahal 

daging puyuh sudah merupakan komoditas yang disukai 

oleh masyarakat. Puyuh yang digunakan sebagai 
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pedaging biasanya berupa puyuh jantan dan puyuh betina 

atau puyuh yang sudah tidak berproduksi, sehingga 

kualitas dagingnya rendah. (Ahdanisa dkk., 2013). 

Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan 

produksi dan kualitas puyuh adalah melalui peningkatan 

efisiensi dalam pemberian pakan. Hal itu dapat dilakukan 

dengan imbuhan pakan atau feed additive. Feed additive 

yang banyak digunakan saat ini adalah antibiotik, namun 

akhir-akhir ini ada perkembangan baru yang mulai 

menentang penggunaannya bahkan di beberapa negara 

telah melarang penggunaan antibiotik sebagai bahan 

aditif dalam pakan ternak, hal ini disebabkan karena 

kemungkinan hadirnya residu dari antibiotik yang akan 

menjadi racun bagi konsumen dan dapat menciptakan 

mikroorganime yang resisten dalam tubuh manusia 

maupun ternak (terutama bakteri-bakteri patogen seperti 

Salmonella dan Escherichia coli dan Clostidium 

perfrinens) sehingga apabila terjadi infeksi dari penyakit 

tersebut sulit untuk disembuhkan (Daud, 2005). 

Penggunaan Cengkeh sebagai aditif banyak 

ditambahkan dalam bentuk minyak yang berasal dari 

bagian bunga. Bunga cengkeh lebih utama dimanfaatkan 

karena mengandung minyak atsiri sampai 20%. Minyak 

atsiri tersebut mengandung eugenol dan beberapa 

senyawa lainnya. Mekanisme utama dari minyak atsiri 

ialah aktivitas antimikroba dengan cara merusak dan 

mengubah konformasi dinding sel mikroba yang akan 

berpengaruh pada transpor elektron, ion gradien, 
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translokasi protein, dan kehilangan kontrol kemiosmotik 

(Magdalena dkk., 2013). 

Hasil penelitian terdahulu oleh Mehr et al. (2014) 

melaporkan bahwa pemberian suplemen minyak atsiri 

cengkeh konsentrasi 450 mg/kg berpengaruh dan 

potensial sebagai promotor pertumbuhan, karakteristik 

karkas dan komponen darah broiler.  Sehingga penulis 

melakukan percobaan pada puyuh jantan dengan harapan 

penggunaan minyak bunga cengkeh dapat memperbaiki 

kualitas karkas dan lemak abdominal pada puyuh jantan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian. 

Minyak Bunga 

Cengkeh 

Meningkatkan kualitas karkas dan 

menurunkan lemak abdominal. 

 

Puyuh Jantan 

Pakan 

Feed Additive Antibiotik 

Residu dari antibiotik  

menjadi racun bagi 

konsumen dan menciptakan 

mikroorganime resistensi 

dalam tubuh manusia dan 

ternak (Daud, 2005). 

Pemberian suplemen 

minyak atsiri cengkeh 450 

mg/kg berpengaruh dan 

potensial sebagai promotor 

pertumbuhan, karakteristik 

karkas dan komponen 

darah broiler (Mehr et al., 

2014).   
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1.6  Hipotesis 

Penambahan minyak bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum) sebagai aditif dalam pakan dapat 

meningkatkan kualitas karkas dan menurunkan lemak 

abdominal puyuh jantan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Cengkeh 

Tanaman Cengkeh diklasifikasikan kedalam 

kerajaan Plantae, filum Magnoliophyta, kelas 

Magnoliopsida, ordo Myrtales, familia Myrtaceae, genus 

Syzygium, spesies S. aromaticum  Cengkeh (Syzygium 

aromaticum, syn. Eugenia aromaticum), dalam bahasa 

Inggris disebut cloves, adalah tangkai bunga kering 

beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh 

adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai 

bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa, dan 

sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. 

Cengkeh ditanam terutama di Indonesia (Kepulauan 

Banda) dan Madagaskar, juga tumbuh subur di Zanzibar, 

India, dan Sri Lanka. Pohon cengkeh merupakan tanaman 

tahunan yang dapat tumbuh dengan tinggi 10-20 m, 

mempunyai daun berbentuk lonjong yang berbunga pada 

pucuk-pucuknya. Tangkai buah pada awalnya berwarna 

hijau, dan berwarna merah jika bunga sudah mekar. 

Cengkeh akan dipanen jika sudah mencapai panjang 1,5-

2 cm.  

Tanaman cengkeh memiliki kandungan minyak 

atsiri dengan jumlah cukup besar, baik dalam bunga (10-

20%), tangkai (5-10%) maupun daun (1-4%). Bunga 

cengkeh (Syzygium aromaticum) mengandung minyak 

atsiri, dan juga senyawa kimia yang disebut eugenol, 

asam oleanolat, asam galotanat, fenilin, karyofilin, resin 
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dan gom. Minyak esensial dari cengkeh mempunyai 

fungsi anestetik dan antimikrobial. Minyak cengkeh 

sering digunakan untuk menghilangkan bau nafas dan 

untuk menghilangkan sakit gigi. Zat yang terkandung 

dalam cengkeh yang bernama eugenol, digunakan dokter 

gigi untuk menenangkan saraf gigi (Laitupa dan Hismi, 

2006). Bagian-bagian tanaman cengkeh dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pohon cengkeh dengan percabangan, bunga, 

dan buah (Ruhnayat dan Agus, 2012) 

Cengkeh termasuk jenis tumbuhan perdu yang 

memiliki batang pohon besar dan berkayu keras, cengkeh 

mampu bertahan hidup puluhan bahkan sampai ratusan 

tahun, tingginya dapat mencapai 20m-30m dan cabang-

cabangnya cukup lebat. Cabang-cabang dari tumbuhan 

cengkeh tersebut pada umumnya panjang dan dipenuhi 

oleh ranting-ranting kecil yang mudah patah. Mahkota 

atau juga lazim disebut tajuk pohon cengkeh berbentuk 

kerucut. Daun cengkeh berwarna hijau berbentuk bulat 

telur memanjang dengan bagian ujung dan pangkalnya 

menyudut, rata-rata mempunyai ukuran lebar berkisar 2-
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3cm dan panjang daun tanpa tangkai berkisar 7,5-

12,5cm. Bunga dan buah cengkeh akan muncul pada 

ujung ranting daun dengan tangkai pendek serta 

bertandan. Pada saat masih muda bunga cengkeh 

berwarna keungu-unguan, kemudian berubah menjadi 

kuning kehijau-hijauan dan berubah lagi menjadi merah 

muda apabila sudah tua. Sedang bunga cengkeh kering 

akan berwarna coklat kehitaman dan berasa pedas sebab 

mengandung minyak atsiri. Umumnya cengkeh pertama 

kali berbuah pada umur 4-7 tahun (Situmeang, 2008). 

Sedikit kandungan anti-nutrisi yang mudah 

menguap didalam cengkeh yaitu tanin 10-13%., sterol, 

2% tripterpenes dan flavonoid. Flavonoid adalah salah 

satu jenis senyawa yang bersifat racun/alelopati, 

merupakan persenyawaan dari gula yang terikat dengan 

flavon. Flavonoid mempunyai sifat khas yaitu bau yang 

sangat tajam, rasanya pahit, dapat larut dalam air dan 

pelarut organik, serta mudah terurai pada temperatur 

tinggi (Milind et al., 2011) 

2.2 Minyak Atsiri Cengkeh 

Mulyadi (2008) mengemukakan bahwa Indonesia 

merupakan produsen utama minyak cengkeh yang 

memproduksi sektar 2500 ton pada tahun 20007. 

Perkiran konsumsi minyak cengkeh didunia saat ini 

sekitar 3500 ton/tahun. Minyak atsiri dari bunga cengkeh 

mengandung eugenol mencapai 80-90% seperti yang 

tampak pada Tabel 2. Kelimpahan komponen-komponen 
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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. 

Tabel 1. Karakteristik minyak cengkeh hasil distilasi uap 

terhadap SNI 06-4267-1996. 

  Hasil riset SNI 06-4267-1996 

Warna Kuning muda 
Tidak berwarna, 

kuning muda 

Bau 
Khas minyak 

cengkeh 

Khas minyak 

cengkeh 

Indeks Bias 

(20°C) 
1,5356 1,529-1,537 

Masa Jenis 

(15°C) 
1,0663 1,040-1,070 

Lemak* - Negatif 

Sumber : Prianto dkk. (2013); *Megawati (2010). 

Minyak atsiri diperoleh dari bagian tanaman, 

akar, kulit, batang, daun, buah, dan biji maupun dari 

bunga dengan cara penyulingan dengan uap. Minyak 

atsiri merupakan salah satu senyawa kimia yang memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi (Sutijan dkk., 2009). Minyak 

atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau minyak 

terbang (essential oil, volatile) yang merupakan salah 
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satu hasil metabolisme tanaman. Bersifat mudah 

menguap pada suhu kamar, mempunyai rasa getir, serta 

berbau wangi sesuai dengan bau tanaman penghasilnya 

seperti yang tampak pada Tabel 1. Minyak atsiri larut 

dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air (Arniputri  

dkk., 2007). 

Tabel 2. Komposisi komponen zat aktif pada minyak 

bunga cengkeh.  

No Autor/Pustaka 

Komponen (%) 

Eugenol  
Eugenil 

asetat  

trans-

Karyofilen 

1 Alma et al./[1]    87,00
a
  8,01

a
 3,56

a
 

2 
Nurdjannah dan 

Hidayat/[12] 71,56
a
       

15,14
a
  11,63

a
 

3 Guan et al./[11] 58,20
a 
  13,84

a
  20,59

a
 

4 
Memmou and 

Mahboub/[10] 
47,60*  13,40*  35,40* 

5 
Srivastava et 

al./[8] 
70,00

b
  2,10

b
  19,50

b
 

  Hasil penelitian 81,20
a
 12,43

a 
 3,92

a
 

Keterangan : 
a
distilasi uap; 

b
distilasi air; *bunga cengkeh 

segar.  

Sumber : (Prianto dkk., 2013) 

 Minyak atsiri dari bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum) mempunyai sifat kimiawi dan efek 

farmakologis yaitu berfungsi sebagai anestetik, 

antimikrobial, antiseptik dan stimulansia. Minyak atsiri 

diperoleh dengan cara penyulingan. Hasil dari 

penyulingan bunga cengkeh berupa minyak atsiri yang 
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memiliki dua komponen utama yaitu eugenol (80-90%) 

dan kariofilen (10-20%) seperti yang tampak pada tabel 

2. Pada industri farmasi, eugenol digunakan sebagai obat 

analgesik gigi dan turunan eugenol dipakai sebagai obat 

penyakit paru-paru, kolera tipus dan penenang syaraf. 

Dalam industri makanan dan minuman eugenol dipakai 

sebagai pengawet dan pengharum. Disamping itu eugenol 

dapat pula dibuat menjadi vanillin yang banyak 

digunakan sebagai pengharum dan cita rasa (Nurhidayati 

dan Sulistiowati, 2013). 

Mekanisme utama dari minyak atsiri ialah 

aktivitas antimikroba dengan cara merusak dan 

mengubah konformasi dinding sel mikroba yang akan 

berpengaruh pada transpor elektron, ion gradien, 

translokasi protein, dan kehilangan kontrol kemiosmotik 

(Magdalena dkk., 2013). 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 et al., 2007). Mekanisme aktivitas 

antibakteri pada minyak cengkeh dengan merusak 

langsung dinding sel bakteri sehingga menyebabkan 

denaturasi dan penghambatan sintesis protein serta 

meningkatkan premeabilitas dari dinding sel bakteri 

akibatnya terjadi gangguan pada fungsi normal sel 

bakteri yang selanjutnya mengalami lisis dan mati 
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(Andries dkk., 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 antinutrisinya. 

Penggunaan minyak atsiri dengan dosis yang tinggi 

bersifat toksik bagi ayam (Lee et al., 2004). 

2.3 Eugenol 

Minyak atsiri cengkeh pada umumnya memiliki 

kandungan zat seperti eugenol (hampir 90%), eugenil 

asetat (>8%), Caryophyllene (sekitar 2%), dan sisanya 

adalah zat-zat lain dengan kandungan rata-rata di bawah 

0,5% (Alma dkk., 2007). Eugenol diketahui memiliki 

aktivitas antioksidan yang tinggi sehingga mampu 

menyingkirkan radikal bebas dengan sangat baik (bisa 

mencapai hampir 60%). Turunan dari eugenol juga 

digunakan sebagai bahan formula insektisida dan vanili 

sintetis (Hamed dkk., 2012).  

Eugenol merupakan komponen yang sangat 

berguna bagi industri makanan maupun obat-obatan. 

Kegunaan utama adalah sebagai penghambat 

perkembang biakan bakteri dan jamur. Melalui potensi 

yang dimiliki eugenol dan turunan ini sehingga dapat 

membantu dalam pengawetan makanan  dan sebagai 

aditif untuk mengantikan pengawet yang sintesis. Produk 

ini lebih bersifat alami, sehingga aman bagi manusia. 

Eugenol adalah sebuah ikatan alkil (C10H12O2) atau nama 

lainnya adalah 2-methoxy-4-(2 propenyl) phenol dan 
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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. Struktur kimia 

Eugenol seperti disajikan dalam Gambar 3.  

 

 

 

Gambar 3. Struktur kimia Eugenol (Widayat dkk., 2012). 

Senyawa eugenol merupakan komponen utama 

yang terkandung dalam minyak cengkeh (Syzygium 

aromaticum) dengan kandungan dapat mencapai 70- 

96%. Dalam senyawa eugenol terkandung beberapa 

gugus fungsional, yaitu alkil (-CH2-CH=CH2), fenol 

(OH) dan metoksi (-OCH3). Gugus tersebut 

memungkinkan eugenol menjadi bahan dasar sintesis 

berbagai senyawa lain yang bernilai lebih tinggi seperti 

isoeugenol, eugenol asetat, isoeugenol asetat, benzil 

eugenol, benzil isoeugenol, metil eugenol, eugenol metil 

eter, eugenol etil eter, isoeugenol metil eter, vanilin dan 

OH 

OCH3 
H2

C 
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sebagainya. Senyawa eugenol serta senyawa turunannya 

tersebut mempunyai berbagai manfaat dalam berbagai 

industri, seperti industri farmasi, kosmetika, makanan, 

minuman, rokok, pestisida nabati, perikanan, 

pertambangan, kemasan aktif dan industri kimia lainnya 

(Towaha, 2012). 

2.4 Aditif Pakan 

 Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan 

produksi dan kualitas puyuh adalah melalui peningkatan 

efisiensi dalam pemberian pakan. Hal itu dapat dilakukan 

dengan imbuhan pakan atau feed additive. Penggunaan 

antibiotik sebagai feed additive menghasilkan residu 

dalam karkas  puyuh dan saat dikonsumsi manusia 

dikhawatirkan akan menjadi resistensi terhadap 

antibiotik. Saat ini, penggunaan feed additive lain mulai 

banyak dikembangkan sebagai alternatif pengganti 

antibiotik saat ini yaitu menggunakan bahan yang 

mengandung zat aditif alami yang berasal dari tanaman 

atau lebih dikenal dengan fitobiotik (Wahju, 2004). 

Penggunaan fitobiotik sebagai alternatif 

pengganti untuk antibiotik yang ditambahkan dalam 

pakan, diharapakan dapat menghasilkan produk ternak 

yang bebas residu kimia. Sehingga kekhawatiran akan 

dampak negatif pada produk ternak yang dikonsumsi 

masyarakat dapat ditanggulangi. Zat aditif alami yang 

ditambahkan dalam pakan biasanya berasal dari rempah-

rempah seperti kunyit, bawang merah, temu lawak, 

cengkeh dan lain sebagainya (Ulfah, 2006). 
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2.5 Pakan 

Faktor pakan menjadi faktor utama dalam 

pemeliharaan puyuh pedaging, karena pertumbuhan 

ternak sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pakan 

disamping bibit dan manajemen pemeliharaan 

(Muharlien dkk., 2010). Pakan merupakan unsur utama 

dari total biaya produksi dan merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan dalam usaha peternakan, oleh 

karena itu, penggunaan bahan pakan alternatif atau bahan 

pakan non konvensional perlu sekali diupayakan guna 

menekan biaya produksi.  

Tambahan vitamin dan mineral sangat dibutuhkan 

oleh puyuh. Mineral makro terdiri atas Kalsium, Phospor, 

Natrium, Magnesium, Klorida, dan Sulfur. Mineral 

makro selalu diperlukan dalam jumlah besar oleh tubuh 

ternak (Allama dkk., 2010). Berikut adalah  jumlah pakan 

yang diberikan pada puyuh perhari ditampilkan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah ransum yang diberikan per hari menurut 

umur puyuh. 

Umur Burung Puyuh 

(Minggu) 

Jumlah ransum yang 

diberikan per ekor (g) 

0 – 1   2 

1 – 2 4 

2 – 4  8 

4 – 5  13 

5 – 6  15 

> 6 17-19 

Sumber : Listiyowati dan Roospitasari (2005). 
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Pemberian air dilakukan secara ad libitum karena 

air dianggap sebagai salah satu zat makanan yang sangat 

penting bagi ternak unggas. Air digolongkan sebagai 

unsur anorganik yang merupakan zat yang penting yang 

ada di dalam tubuh. Fungsi air sebagai bahan dasar dalam 

darah, sel dan cairan antar sel, sebagai alat untuk tansport 

zat-zat makanan, membantu kerja enzim dalam proses 

metabolisme, pengatur suhu tubuh, membantu 

keseimbangan dalam tubuh. (Widodo, 2000). 

Tingkat konsumsi pakan puyuh dipengaruhi oleh 

tingkat energi dan palatabilitas pakan pada puyuh. 

Menurut penelitian Sumbawati (1992) tingkat konsumsi 

pakan puyuh sebesar 109,69-135,59 g/ekor/minggu. 

Rata-rata konsumsi pakan puyuh pada penelitian 

Kusumoastuti (1992) berkisar antara 127,12-165,15 

g/ekor/minggu. Mengingat puyuh memiliki sifat 

kanibalisme yang tinggi maka bentuk fisik pakan 

dianjurkan tepung atau all mash. Apabila digunakan 

pakan berbentuk crumble atau pellet dikhawatirkan akan 

meningkatkan kanibal pada puyuh (Rasyaf, 1991). 

Kebutuhan zat nutrisi puyuh secara umum disajikan pada 

Tabel 4. 
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Tabel 4. Kebutuhan nutrisi puyuh 

No Zat Makanan 

Pakan Burung Puyuh 

Starter 

(%) 

Grower 

(%) 

Layer 

(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Kadar air (mak) 

Protein kasar 

Lemak kasar 

Serat kasar (mak) 

Kalsium/Ca (min) 

Fosfor total (min) 

Energi 

termetabolis/ME 

(min)/kkal/kg 

Aflatoxsin 

(mak)/ppb 

Vitamin A 

(IU/kg) 

Asam Amino: 

 Lisin (min) 

 Metionin (min) 

 Metionin+ sistin 

(min) 

14,00 

24,0 

7,0 

6,5 

0,9-1,2 

0,6-1,0 

2.800 

 

 

40 

 

13.000 

 

1,10 

0,4 

0,6 

14,00 

24,0 

7,0 

7,0 

0,9 -1,2 

0,6 -1,0 

2.600 

 

 

40 

 

13.000 

 

0,8 

0,35 

0,50 

14,00 

20,00 

3,96 

4,40 

2,50 

1,00 

2.900 

 

 

40 

 

6.000 

 

1,00 

0,45 

0,80 

Sumber : NRC (1994) 

Pakan yang diberikan harus mempunyai 

kandungan zat makanan yang serasi. Pakan jadi atau 

konsentrat sebagai hasil industri pakan ternak dan 

pemeliharaan sepenuhnya bertujuan ekonomi dengan 

produksi dan pemasaran yang jelas. Keberhasilan 

maupun kegagalan usaha pemeliharaan ternak banyak 

ditentukan oleh faktor pakan yang diberikan. Banyak 
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peternak yang memberikan pakan tanpa memperhatikan 

kualitas, kuantitas dan teknik pemberiannya. Akibatnya, 

pertumbuhan maupun produktifitas ternak yang 

dipelihara tidak tercapai sebagaimana mestinya (Sarno 

dan Dewi, 2007). 

2.6 Puyuh 

Puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat 

terbang, ukuran tubuh relatif kecil, berkaki pendek dan 

dapat diadu. Burung puyuh disebut juga Gemak dan 

bahasa asingnya disebut “Quail”. Klasifikasi puyuh 

yaitu: 

Kelas : Aves (Bangsa Burung) 

Ordo : Galiformes 

Sub Ordo : Phasianoidae 

Famili : Phasianidae  

S. Famili : Phasianinae 

Genus  : Coturnix 

Spesies : Coturnix-coturnix Japonica (Prihatman,   

jjh2000). 

Ciri-ciri burung puyuh jantan dan betina 

berdasarkan tanda-tanda tubuh bagian luar dapat dilihat 

pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Perbedaan puyuh jantan dan betina. 

Hal yang 

diamati 
Jantan Betina 

Kepala/Muka 

Berwarna coklat 

gelap dan rahang 

bawah gelap 

Berwarna coklat 

terang dan rahang 

bawah putih 

Bulu Dada Kuning 
Terdapat bercak 

hitam atau coklat 

Dubur atau 

anus 

Terdapat benjolan 

berwarna merah 

diatas dubur jika 

ditekan akan 

mengeluarkan busa 

berwarna putih 

Tidak terdapat 

benjolan 

Suara Cekeker Cekikik 

Sumber : Sugiharto, 2005 

Puyuh (Coturnix-coturnix japonica) telah lama 

dibudidayakan sebagai penghasil telur dan daging. Puyuh 

yang biasa dibudidayakan berjenis kelamin betina untuk 

menghasilkan telur, sedangkan puyuh jantan yang tidak 

digunakan sebagai pejantan dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber daging. Hasil produksi telur puyuh bisa mencapai 

hingga 80% dari jumlah ternak puyuh betina produktif 

perharinya, namun hal tersebut dapat terjadi apabila 

manajemen pemeliharaannya telah dilakukan dengan 

baik, mulai dari kebersihan kandang, pemberian pakan 

dan air minum, serta pencegahan dari penyakit yang 

dapat menyerang ternak, untuk hasil dagingnya diambil 

dari ternak puyuh jantan yang telah digemukkan dan juga 
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diambil dari puyuh betina yang sudah afkir atau sudah 

menurun produktifitas telurnya (Panekenan dkk., 2013). 

Puyuh yang biasa dibudidayakan berjenis kelamin 

betina untuk menghasilkan telur, sedangkan puyuh jantan 

yang tidak digunakan sebagai pejantan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber daging. Puyuh jantan 

masih kurang mendapatkan perhatian karena beternak 

puyuh masih dititik beratkan pada puyuh petelur, padahal 

daging puyuh sudah merupakan komoditas yang disukai 

oleh masyarakat. Puyuh yang digunakan sebagai 

pedaging biasanya berupa puyuh jantan, puyuh betina 

yang sudah tidak berproduksi, sehingga kualitas 

dagingnya rendah. Sebagian puyuh jantan sengaja 

dipotong karena bila diternakan hanya menghabiskan 

pakan sehingga meningkatkan biaya pemeliharaan. 

Puyuh yang dipanen pada umur muda, akan 

menghasilkan mutu daging yang lebih baik dan 

dagingnya empuk karena perbedaan umur potong puyuh 

akan terkait dengan tinggi dan rendahnya berat potong. 

Oleh karena itu pakan yang diberikan harus sesuai 

dengan kebutuhan ternak agar menghasilkan berat 

potong, persentase karkas yang tinggi dan lemak 

abdominal rendah (Ahdanisa dkk., 2013). 

Keunggulan puyuh lainnya yaitu mampu 

menghasilkan produksi telur yang tinggi dan masa 

pemeliharaan yang relatif singkat. Produksi telur puyuh 

mencapai 250-300 butir telur/tahun dengan rata-rata 10 

g/hari selain telur, daging puyuh juga dimanfaatkan. 
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Telur puyuh mengandung protein yang tinggi dengan 

kandungan lemak yang rendah yaitu 11,1%, kandungan 

nutrisi daging puyuh tidak berbeda dengan daging unggas 

lainnya, yaitu mengandung air, protein, lemak dan abu 

masing-masing sebesar 73,2; 22,5; 2,5 dan 0,94% serta 

daging puyuh juga mengandung asam lemak omega yang 

lengkap, yaitu omega 3; omega 6; dan omega 9 (Kasiyati 

dkk., 2010). 

2.7 Karkas 

Karkas merupakan berat badan yang dihitung 

dengan menimbang tubuh ternak yang telah dipotong 

sesuai usia potong ternak dikurangi dengan darah, bulu 

dan, kepala, kaki dan organ dalam (Tarigan dkk., 2007).  

Berat karkas puyuh jantan adalah sekitar 66 gram (Mu’in, 

2002). Berat karkas tergantung pada jenis puyuh, kualitas 

DOQ, manajemen pemeliharaan puyuh, kualitas dan 

kuantitas pakan, kesehatan puyuh, besarnya tubuh puyuh 

(Karaoglu dan Durdag, 2005). Persentase berat karkas 

diperoleh dengan membandingkan berat ternak tanpa 

bulu, darah, kepala, leher, kaki dan organ dalam (gram) 

dengan berat hidup (gram) dikalikan 100%. Persentase 

karkas dipengaruhi oleh berat hidup dan berat karkas 

(Dewi, 2007). Puyuh yang mempuyai berat hidup besar 

belum tentu mempunyai persentase karkas yang besar 

pula, karena masih terdapat pengaruh dari strain, pakan, 

dan umur pemotongan ternak (Septinova dkk., 2009). 
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Karkas dihasilkan dari ternak yang sudah 

disembelih dan dikurangi dengan darah, jerohan, bulu, 

kepala, leher dan kaki. Bobot karkas tergantung pada 

besarnya tubuh burung puyuh, jenis burung puyuh, 

sistem pemeliharaan, kualitas DOQ, macam dan kualitas 

pakan, kesehatan, dan metode penanganan sebelum dan 

sesudah pemotongan. Bobot karkas mempunyai 

hubungan erat dengan komponen karkas yaitu tulang, 

daging, dan lemak (Andriana, 1998). Bobot hidup adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi tubuh atau 

karkas. Persentase hasil pemotongan pada unggas kecil 

relatif konstan selama pertumbuhan (Soeparno, 2005). 

Fase layer nutrisi yang diperoleh dari pakan lebih 

banyak digunakan untuk produksi telur. Proses 

pembentukan daging dan sel-sel tubuh terjadi pada fase 

grower sehingga pada fase layer karkas yang dihasilkan 

lebih kecil dibandingkan pada fase grower (Rozako dkk., 

2015). Fase pertumbuhan (grower) nutrisi dari pakan 

yang dikonsumsi oleh ternak digunakan untuk 

pertambahan berat badan dan pertumbuhan sel-sel tubuh 

ternak. Zat yang bisa mempengaruhi pertumbuhan 

jaringan untuk pembentukan karkas adalah protein dalam 

pakan. Persentase karkas dikatakan baik jika persentase 

karkas 60-70% dari berat hidup. Faktor genetik dan 

lingkungan mempengaruhi laju pertumbuhan komposisi 

tubuh yang meliputi distribusi otot, komposisi kimia dan 

komponen karkas. Selain itu faktor lain yang 
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mempengaruhi persentase potongan karkas antara lain : 

bangsa, umur, bobot badan dan pakan (Soeparno, 2005). 

2.8 Lemak Abdominal  

Pada periode pertumbuhan awal, lemak yang 

disimpan dalam tubuh jumlahya sedikit namun pada 

pertumbuhan akhir, proses penimbunan lemak 

berlangsung cepat dan lemak akan disimpan dibawah 

kulit, di sekitar organ pencernaan antara lain empedal, 

usus dan otot. penimbunan lemak abdominal ini terjadi 

pada rongga tubuh yang terdapat pada rongga dada dan 

alat pencernaan bawah. Salah satu faktor nutrisi yang 

mempengaruhi timbunan lemak abdominal pada ternak 

adalah lemak dalam pakan (Sarwono dkk., 2012). 

Penimbunan lemak dapat terjadi karena kelebihan energi 

setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan 

untuk produksi dan penimbunan lemak ini dipengaruhi 

oleh bangsa, galur, sistem kandang, umur, faktor genetik, 

jenis kelamin, pertumbuhan dan jenis kelamin (Tarigan 

dkk., 2007).  

Pengukuran berat lemak abdominal dilakukan 

dengan cara menimbang lemak yang didapat dari lemak 

yang berada pada sekeliling gizzard dan lapisan yang 

menempel antara otot abdominal serta usus dan 

selanjutnya ditimbang. Persentase lemak abdominal 

diperoleh dengan membandingkan berat lemak 

abdominal dengan berat hidup dikalikan 100%. 
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Lemak Abdominal (%) =  x 100%  

(Salam dkk., 2013). 

Berdasarkan pendapat Wahyono (2012) bahwa 

penimbunan lemak abdominal dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain suhu lingkungan, tingkat energi dalam 

ransum, umur dan jenis kelamin, serta kandungan lemak 

abdominal akan meningkat sejalan dengan bertambahnya 

bobot badan dan umur ternak. Pemberian energi dalam 

ransum yang sesuai dengan kebutuhan akan 

menghasilkan persentase lemak abdominal yang rendah 

karena energi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi persentase karkas lemak abdominal. 

Energi yang diberikan pada setiap perlakuan sama yaitu 

2800 Kkal/kg, sedangkan berdasarkan pendapat 

Ahdanisa dkk., (2013) bahwa puyuh yang berumur 3-5 

minggu dan di atas 5 minggu membutuhkan energi 

sebesar 2600 Kkal/kg. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data di lapang berlangsung pada 

tanggal 6 Desember 2015-17 Januari 2016, di peternakan 

milik bapak Sumarno di Jl. Tlogowarna no. 99A, 

Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang. Analisa Pakan Basal dilakukan di Laboraturium 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1  Puyuh Jantan  

Materi penelitian ini adalah puyuh jantan 

sebanyak 125 ekor usia satu minggu  dengan dengan 

koefisien keragaman bobot badan puyuh jantan yang 

dapat dilihat pada Lampiran 2. Puyuh yang digunakan 

merupakan produksi dari peternakan rakyat yang 

berlokasi di Desa Bringin Kecamatan Pare Kabupaten 

Kediri, dengan harga DOQ Rp 1100,00/ekor. 

3.2.2  Kandang 

Kandang yang digunakan adalah kandang baterai 

koloni, yang mana kandang dibagi menjadi 25 unit dan 

masing-masing kandang berisi lima ekor. Ukuran 

panjang kandang 40, lebar 30 dan tinggi 45cm, setiap 

kandang masing-masing dilengkapi dengan satu buah 

tempat pakan dan tempat air minum. Peralatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tempat lampu pijar 
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25 watt, timbangan analitik, peralatan sanitasi kandang, 

peralatan kebersihan kandang, peralatan vaksinasi, pisau 

untuk memotong/membelah puyuh, dan alat tulis. Suhu 

dan kelembaban kandang selama penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

3.2.3  Minyak Bunga Cengkeh 

Jenis pakan tambahan yang digunakan dalam 

perlakuan untuk puyuh jantan adalah minyak bunga 

cengkeh. Minyak bunga cengkeh merupakan suatu bahan 

yang mengandung zat aditif alami, yaitu eugenol (80-

90%) dan kariofilen (10-20%) yang berfungsi sebagai 

aktivitas antimikroba sehingga dapat menunjang 

pertumbuhan ternak. Minyak bunga cengkeh yang 

digunakan berasal dari toko Aneka Kimia kota Malang 

dengan harga Rp 400,-/ml. 

3.2.4  Pemberian Pakan 

Pakan basal yang digunakan dalam penelitian 

terdiri dari jagung, bekatul, bungkil kedelai, pollard dan 

tepung ikan yang berasal dari petani setempat. Semua 

bahan pakan dihaluskan sampai berbentuk mash dan 

dicampur jadi satu hingga membentuk pakan basal yang 

siap diberikan untuk ternak. Kandungan zat makanan 

masing-masing bahan penyusun pakan dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Pakan basal untuk puyuh jantan dalam penelitian 

diberikan dengan cara menambahkan minyak bunga 

cengkeh menggunakan perbandingan perlakuan yang 
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berbeda. Metode penambahan minyak bunga cengkeh 

(Syzygium aromaticum) dengan persentase yang berbeda 

setiap perlakuan yaitu sebesar 0; 1,17; 1,41; 1,65 dan 

1,89 ml/kg. Pemberian pakan dan air minum  dilakukan 

secara tidak terbatas (ad libitum). Komposisi dan 

kandungan zat makanan pakan basal yang diberikan 

untuk puyuh jantan ditampilkan dalam Tabel 6 dan 7.  

Tabel 6. Kandungan Zat Makanan Pada Masing-masing 

jBahan Pakan 

Zat 

makanan 

Bahan Pakan 

Jagung Bekatul Pollard 
Bungkil 

Kedelai 

T. 

Ikan 

Energi 

metabolis 

(Kkal/kg) 

Protein 

Kasar (%) 

Lemak 

Kasar (%) 

Serat Kasar 

(%) 

Kalsium 

(%) 

Fosfor (%) 

Lisin (%) 

Metionin 

(%) 

3370 

 

 

8,6 

 

3,9 

 

2 

 

0,02 

 

0,1 

0,2 

0,1 

2860 

 

 

10,2 

 

7 

 

3 

 

0,04 

 

0,16 

0,71 

0,27 

1300 

 

 

15 

 

4 

 

10 

 

0,14 

 

0,32 

0,3 

0,17 

2240 

 

 

43 

 

0,9 

 

6 

 

0,26 

 

0,65 

0,65 

2,6 

2680 

 

 

54 

 

9 

 

1 

 

5,5 

 

2,8 

5 

4 

Sumber :  NRC (1994) 
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Tabel 5. Komposisi dan Kandungan Zat Makanan Pakan 

Basal  

Jenis Bahan Pakan Jumlah (kg) 

Jagung 

Bekatul 

Pollard 

Bungkil Kedelai 

Tepung Ikan 

50 

8 

4 

28 

10 

Total 100 

Kandungan Zat Makanan  

Energi metabolis (Kkal/kg)* 

Protein Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 

Serat Kasar (%) 

Abu (%) 

2800 

23,93 

3,82 

6,05 

0,14 

Keterangan : Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan  

LMakanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, Malang (2015)  

*NRC (1994) 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode percobaan 

lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Apabila ada perbedaan pengaruh dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 

1993). Perlakuan yang digunakan yaitu 5 perlakuan dan 5 

kali ulangan, dengan setiap ulangan terdiri dari 5 ekor 

puyuh jantan. 
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Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut : 

P0 : Pakan basal tanpa tambahan MBC (Minyak 

HiBunga Cengkeh). 

P1 :  Pakan basal + 1,17 ml/kg MBC. 

P2 :  Pakan basal + 1,41 ml/kg MBC. 

P3 :  Pakan basal + 1,65 ml/kg MBC. 

P4 :  Pakan basal + 1,89 ml/kg MBC. 

Denah tata letak kandang percobaan dengan 

randomisasi (pengacakan) yang berguna untuk 

memastikan untuk memperoleh nilai dugaan yang sah 

atau tak bisa bagi galat percobaan. Denah tata letak 

pengacakan kandang pada saat penelitian dapat dilihat 

dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Tata letak pengacakan kandang penelitian 

1 

P1U1 

2 

P2U1 

3 

P0U1 

4 

P4U1 

5 

P3U1 

10 

P3U2 

9 

P1U2 

8 

P2U2 

7 

P0U2 

6 

P4U2 

11 

P4U3 

12 

P3U3 

13 

P1U3 

14 

P2U3 

15 

P0U3 

16 

P0U4 

17 

P4U4 

18 

P3U4 

19 

P1U4 

20 

P2U4 

21 

P4U5 

22 

P0U5 

23 

P2U5 

24 

P3U5 

25 

P1U5 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

minyak bunga cengkeh sebagai variabel bebas dan 

variabel tidak bebas, meliputi: 
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1. Persentase Karkas, dihitung dengan 

membandingkan berat ternak tanpa bulu, darah, 

kepala, leher, kaki dan organ dalam (g) dengan 

berat hidup (g) dikalikan 100% (Dewi, 2007). 

Karkas (%) =   x 100% 

2. Persentase proporsi Karkas, diukur dengan 

menimbang potongan komersial karkas meliputi 

punggung, dada, paha dan sayap kemudian 

dihitung dengan membandingkan berat lemak 

abdominal dengan berat hidup dikalikan 100% 

(Mahfudz dkk., 2009). 

Proporsi Karkas (%) =   x 100% 

3. Persentase Lemak Abdominal, dihitung dengan 

membandingkan berat lemak abdominal dengan 

berat hidup dikalikan 100%  (Salam dkk., 2013). 

Lemak Abdominal (%) =  x 100% 

3.5  Analisis Data 

  Data yang diperoleh dari diolah dan ditabulasi 

menggunakan Microsoft Excel 2007. Hasil rata-rata yang 

diperoleh dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari RAL 

(Yitnosumarto, 1993). Apabila diperoleh hasil yang 

berbeda atau signifikan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 1993). 
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Model matematika Rancangan Acak Lengkap sebagai 

berikut: 

Yij = µ + ai  + eij 

Yij adalah pengamatan pada perlakuan ke=i dan ulangan 

ke-j,; ai  adalah pengaruh perlakuan ke-i,  eij adalah 

kesalahan (error) pada  perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. 

3.6 Batasan Istilah 

Antibiotik : bahan kimia sebagai imbuhan 

pakan yang berfungsi untuk 

merangsang pertumbuhan, 

memperbaiki efisiensi pakan 

dan menekan tingkat kematian. 

DOQ  :  anak puyuh umur satu hari. 

Feed additive : bahan yang tidak mengandung 

nutrien, sengaja ditambahkan 

dalam pakan (pakan jadi) dalam 

jumlah sedikit, dengan tujuan 

untuk mendapatkan penampilan 

ternak yang lebih baik. 

Karkas  : ternak yang telah dipotong 

dikurangi dengan darah, bulu 

dan, kepala, kaki dan organ 

dalam. 
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Lemak 

Abdominal 

: lemak yang didapat dari lemak 

yang berada pada sekeliling 

gizzard dan lapisan yang 

menempel antara otot 

abdominal serta usus. 

Proporsi 

Karkas 

: potongan komersial karkas yang 

terdiri dari dada, sayap, 

punggung dan paha 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase 

Karkas, Lemak Abdominal dan Proporsi 

Karkas 

Berdasarkan hasil penelitian penambahan minyak 

bunga cengkeh (Syzygium aromaticum) terhadap 

persentase karkas, proporsi karkas dan lemak abdominal 

puyuh jantan dapat dilihat pada Tabel 9 berikut : 

Tabel 9. Rata-rata persentase karkas, proporsi karkas dan 

lemak abdominal puyuh jantan (%). 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase 

Karkas 

 Pengaruh pemberian perlakuan dalam pakan 

terhadap persentase karkas dapat dilihat pada Tabel 9. 

Bobot karkas diperoleh dengan menimbang karkas yang 

telah dikurangi bulu, kepala, leher, kaki, organ dalam dan 

darah, angka yang diperoleh kemudian dibagi dengan 
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bobot hidup dan dikalikan 100%, maka dapat diketahui 

persentase karkas. 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 

3 menunjukkan bahwa pemberian perlakuan dalam pakan 

tidak berpengaruh nyata terhadap persentase karkas. Hal 

ini diduga kandungan nutrisi seperti energi dan protein 

pakan pada masing-masing perlakuan relatif sama 

sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap jumlah karkas yang dihasilkan. Rata-rata 

persentase karkas puyuh jantan yang dipotong pada 

penelitian ini berkisar antara 63,16-64,98%, dengan 

persentase karkas terbaik yaitu P3 dengan persentase 

karkas sebesar 64,98±5,99 dan P1, P3 dan P4 lebih tinggi 

dari pada kontrol P0. Hal ini disebabkan karena dalam 

kandungan minyak bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum) terdapat minyak atsiri sebagai stimulan 

enzim dalam proses pencernaan dan eugenol sebagai 

antibakteri dalam proses penyerapan dalam usus. Minyak 

atsiri membantu kerja enzim pencernaan yaitu amilase 

protease dan lipase, yang masing-masing mencerna 

karbohidrat, protein dan lemak sehingga laju pakan 

meningkat dan seiring dengan laju pertumbuhan maka 

produksi daging akan naik (Siswi dkk., 2013). Sedangkan 

pada P2 menunjukan persentase yang lebih rendah dari 

kontrol P0 diduga disebabkan karena zat aktif pada 

minyak bunga cengkeh (Syzygium aromaticum) sudah 

terdegradasi sebelum melalui proses pernyerapan dalam 

usus. Persentase karkas yang didapat dari penelitian ini 
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tidak berbeda jika dibandingkan penelitian Ismail dan Ali 

(2011) yang melaporkan bahwa persentase karkas burung 

puyuh adalah 65,28%-65,30%. 

Tabel 10. Rata-rata bobot hidup, bobot karkas dan 

persentase karkas. 

Perlakuan 
Bobot 

Hidup (g) 

Bobot 

Karkas (g) 

Persentase 

karkas (%) 

P0 113,21±8,28 72±8,02 63,48±2,78 

P1 111,14 ±4,82 71,2±3,58 64,06 ±1,46 

P2 108,35±2,12 68,45±3,04 63,16±2,09 

P3 107,06±5,32 69,35±3,86 64,98±5,99 

P4 109,02±13,97 70,43±9,09 64,6±0,57 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

persentase karkas, seperti yang terlihat pada Tabel 10 

yang menunjukan perbedaan bobot hidup dan bobot 

karkas yang bervariasi antar perlakuan. Keseimbangan 

kandungan protein dalam pakan sangat diperlukan untuk 

memperoleh produksi daging yang baik, puyuh yang 

mengkonsumsi pakan dengan kandungan protein yang 

sesuai dengan kebutuhan nutrisinya akan menghasilkan 

daging yang optimal (Ahdanisa dkk., 2013). Berdasarkan 

pendapat Resnawati (2004) bahwa perbandingan bobot 

karkas terhadap bobot hidup digunakan sebagai ukuran 

produksi daging, hal ini berpengaruh karena bobot karkas 

dan bobot hidup merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi persentase karkas. Hal ini menunjukan 

bahwa bobot karkas dan bobot hidup sangat 

mempengaruhi besar kecilnya persentase karkas. 
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Pendapat ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan 

Soeparno (2005) bahwa persentase karkas biasanya 

meningkat sesuai dengan meningkatnya bobot hidup.  

Persentase karkas juga berkaitan erat dengan jenis 

kelamin dan umur, seperti yang disebutkan oleh 

Risnadjati (2012) bahwa persentase karkas berhubungan 

dengan bobot karkas yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu umur, bobot potong, besar dan komformasi 

tubuh, perlemakan, kualitas dan kuantitas pakan serta 

strain yang dipelihara. Sama dengan pernyataan 

Soeparno (2005) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi persentase karkas adalah umur, 

perlemakan, bobot badan, jenis kelamin, kualitas dan 

kuantitas ransum. Nurhayati (2007)  menambahkan 

bahwa produksi karkas berkaitan dengan bobot badan 

dan besarnya karkas, perbedaan ini disebabkan oleh 

ukuran tubuh, tingkat kegemukan dan tingkat 

perdagingan yang melekat pada dada.  

4.1.2  Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase 

Proporsi Karkas 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 

4,5,6 dan 7 menunjukkan bahwa pemberian perlakuan 

dalam pakan tidak berpengaruh nyata terhadap persentase 

proporsi karkas, baik pada bagian dada, sayap, punggung 

maupun paha. Hal ini disebabkan karena proporsi karkas 

tidak jauh berbeda dengan bobot karkas, seperti yang 

disebutkan oleh Dama (2014) bahwa potongan bagian 

karkas yang tidak berbeda nyata disebabkan oleh bobot 
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akhir yang selaras dengan bobot karkas, sehingga 

proporsi karkas atau persentase karkas sama. 

Rata-rata persentase proporsi karkas  pada perlakuan 

P0, P1, P2, P3, dan P4 tertera pada Tabel 9. Persentase 

proporsi karkas dada paling tinggi diperoleh pada 

perlakuan P3 (25,35%) dan paling rendah pada perlakuan 

P0 (23,53%). Persentase proporsi karkas sayap paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan P4 (6,18%) dan paling 

rendah pada perlakuan P1 (5,2%). Persentase karkas 

punggung paling tinggi diperoleh pada perlakuan P1 

(19,77%) dan paling rendah pada perlakuan P2 (18,11%). 

Sedangkan  pada persentase bagian karkas paha paling 

tinggi diperoleh pada perlakuan P3 (15,34%) dan paling 

rendah pada perlakuan P1 (14,80%).  

Tabel 11. Rata-rata bobot hidup dan proporsi karkas 

(dada, sayap, punggung dan paha). 

 

 

 

 

Karkas berdasarkan potongan komersilnya dapat 

dibagi menjadi lima bagian yaitu : dada, sayap, 

punggung, paha dan pangkal paha (Resnawati, 2004). 

Namun pada penelitian ini karkas puyuh jantan dibagi 

menjadi empat bagian yaitu dada, sayap, punggung dan 
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paha. Terlihat pada Tabel 11 bahwa proporsi dada 

merupakan proporsi dengan daging yang lebih berat 

dibandingkan dengan proporsi yang lain. Hal itu sesuai 

dengan pernyataan Resnawati (2004) bahwa potongan 

dada berkisar antara 24-27%, bobot dada akan bertambah 

dengan bertambahnya bobot hidup dan bobot karkas. 

Besarnya karkas bagian dada dijadikan sebagai ukuran 

untuk menilai perdagingan karena sebagian besar otot 

yang merupakan komponen karkas paling besar terdapat 

disekitar dada. 

Berdasarkan bobot hidup dan bobot proporsi 

karkas (dada, sayap, punggung dan paha) diketahui 

bahwa penambahan minyak bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum) dalam pakan sampai level 1,89 ml/kg belum 

dapat meningkatkan persentase proporsi karkas. Hal itu 

disebabakan karena kandungan dalam minyak bunga 

cengkeh (Syzygium aromaticum) terdapat minyak atsiri 

yang bersifat kimiawi dan efek farmakologis yaitu 

berfungsi sebagai anestetik, antimikrobial, antiseptik dan 

stimulansia yang dapat meningkatkan konsumsi pakan, 

menambah nafsu makan dan dapat memperbaiki saluran 

pencernaan. Menurut Magdalena dkk., (2013) bila 

minyak atsiri digunakan sebagai pakan imbuhan, 

mekanisme utama dari minyak atsiri ialah aktivitas 

antimikroba dengan cara merusak dan mengubah 

konformasi dinding sel mikroba yang akan berpengaruh 

pada transpor elektron, ion gradien, translokasi protein, 

dan kehilangan kontrol kemiosmotik. Aktivitas ini akan 
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mempengaruhi populasi mikroba pencernaan dan 

metabolisme puyuh.  

Secara statistik tidak adanya pengaruh disebabkan 

karena banyak faktor seperti yang disebutkan oleh 

Karaoglu dan Durdag (2005) bahwa bobot karkas 

tergantung pada jenis puyuh, kualitas DOQ, manajemen 

pemeliharaan puyuh, kualitas dan kuantitas pakan. 

Septinova dkk., (2009) menambahkan bahwa puyuh yang 

mempuyai bobot hidup besar belum tentu mempunyai 

persentase proporsi karkas yang besar pula, karena masih 

terdapat pengaruh dari strain, pakan, dan umur 

pemotongan ternak. 

4.1.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase 

Lemak Abdominal 

Berdasarkan hasil analisis statistik  yang dapat 

dilhat pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa pemberian 

perlakuan dalam pakan tidak berpengaruh nyata terhadap 

persentase lemak abdominal puyuh jantan. Tabel 9 

menunjukkan rata-rata persentase lemak abdominal pada 

perlakuan penambahan minyak bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum)  dari taraf P0, P1, P2, P3 dan P4 masing-

masing yaitu 0,089; 0,084; 0,099; 0,1 dan 0,097%. 

Pertumbuhan lemak abdominal tidak begitu nampak, dan 

sebagian besar lemak abdominal yang diperoleh terdapat 

pada organ pencernaan bagian bawah. Menurut Gultom 

dkk., (2013), pada periode pertumbuhan awal, lemak 

yang disimpan dalam tubuh jumlahya sedikit, namun 
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pada pertumbuhan akhir proses penimbunan lemak 

berlangsung cepat dan lemak akan disimpan dibawah 

kulit, di sekitar organ pencernaan. Leeson and Summer 

(2000) menyatakan bahwa penimbunan lemak abdominal 

ini terjadi pada rongga tubuh yang terdapat pada rongga 

dada dan alat pencernaan bawah. 

Pakan yang dikonsumsi puyuh jantan 

mempengaruhi pembentukan lemak abdominal. Seperti 

yang dikemukakan oleh Wahju (2004) bahwa pakan 

sangat mempengaruhi banyaknya total lemak pada 

penyebaran ke bagian-bagian tubuh ternak. Kandungan 

nutrisi yang ada dalam pakan adalah faktor utama yang 

mempengaruhi kandungan lemak pada tubuh ternak, hal 

itu disebabkan karena banyaknya kandungan energi yang 

dikonsumsi oleh ternak.  

Tabel 12. Rata-rata bobot hidup, bobot lemak abdominal 

dan persentase lemak abdominal. 

Perlakuan 
Bobot 

Hidup (g) 

Bobot 

Lemak 

Abdominal 

(g) 

Persentase 

Lemak 

Abdominal 

(%) 

P0 113,21±8,28 0,103±0,01 0,089±0,003 

P1 111,14 ±4,82 0,094±0,011 0,084±0,007 

P2 108,35±2,12 0,086±0,01 0,099±0,007 

P3 107,06±5,32 0,108±0,019 0,1±0,014 

P4 109,02±13,97 0,106±0,015 0,097±0,008 

Terlihat pada Tabel 12 bahwa pembentukan 

lemak abdominal pada puyuh tidak begitu tampak pada 
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semua perlakuan. Presentase lemak abdominal yang 

dihasilkan lebih kecil daripada presentase lemak yang 

dilaporkan oleh Ahdanisa dkk., (2013) bahwa rata-rata 

persentase lemak abdominal berkisar antara 0,2-0,3%. 

Hal itu dimungkinkan karena kandungan minyak atsiri 

dalam minyak bunga cengkeh yang dapat merangsang 

produksi empedu untuk mengemulsi lemak, seperti yang 

dilaporkan oleh Megawati (2011) bahwa minyak atsiri 

mempunyai fungsi merangsang sel hati untuk 

meningkatkan produksi dan memperlancar sekresi cairan 

empedu yang berfungsi sebagai pengemulsi lemak. Hal 

ini akan mengurangi partikel-partikel padat yang terdapat 

dalam kantung empedu dan mengakibatkan kandungan 

lemak menurun. Golla dkk.,(2014) menambakan bahwa 

rendahnya persentase lemak abdominal karena adanya 

kandungan minyak atsiri yang berfungsi untuk 

merangsang produksi empedu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Penambahan minyak bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum) tidak dapat meningkatkan kualitas karkas 

dan menurunkan lemak abdominal puyuh jantan. 

5.2  Saran 

Penambahan minyak bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum) disarankan menggunakan teknologi 

enkapsulasi dalam pencampuran pakan agar kandungan 

minyak bunga cengkeh tidak mudah terbang. 
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Lampiran 1. Data suhu dan kelembaban kandang. 

No. Tanggal 
Suhu (°C) Kelembaban (%) 

Pagi Sore Pagi Sore 

1 06/12/2015 24 28 74 80 

2 07/12/2015 24 28 79 76 

3 08/12/2015 24 29 72 74 

4 09/12/2015 23 30 78 78 

5 10/12/2015 24 29 86 83 

6 11/12/2015 25 31 87 91 

7 12/12/2015 25 30 89 87 

8 13/12/2015 24 29 82 80 

9 14/12/2015 25 30 78 76 

10 15/12/2015 25 31 75 83 

11 16/12/2015 25 31 69 74 

12 17/12/2015 24 30 72 75 

13 18/12/2015 24 29 75 78 

14 19/12/2015 23 29 84 86 

15 20/12/2015 24 28 87 80 

16 21/12/2015 24 30 75 81 

17 22/12/2015 23 31 80 85 

18 23/12/2015 24 32 82 89 

19 24/12/2015 25 32 80 82 

20 25/12/2015 24 31 78 81 

21 26/12/2015 23 32 84 86 

22 27/12/2015 26 31 68 78 

23 28/12/2015 25 32 76 79 

24 29/12/2015 25 31 72 75 

25 30/12/2015 27 32 75 76 

26 31/12/2015 26 33 79 80 

27 01/01/2016 25 31 74 72 

28 02/01/2016 25 31 74 81 

29 03/01/2016 26 30 76 83 
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Lanjutan Lampiran 1.  Data suhu dan kelembaban 

kandang. 

No. Tanggal 
Suhu (°C) Kelembaban (%) 

Pagi Sore Pagi Sore 

30 04/01/2016 27 30 78 84 

31 05/01/2016 27 31 80 76 

32 06/01/2016 27 31 82 79 

33 07/01/2016 26 31 78 83 

34 08/01/2016 25 32 75 78 

35 09/01/2016 24 30 81 83 

36 10/01/2016 25 29 83 85 

37 11/01/2016 24 30 67 70 

38 12/01/2016 24 31 69 71 

39 13/01/2016 26 31 70 72 

40 14/01/2016 26 32 79 76 

41 15/01/2016 26 32 81 78 

42 16/01/2016 26 31 76 81 

 

  



59 

Lampiran 2.  Koefisien Keragaman bobot badan 

(g/ekor) puyuh umur 1 minggu.  

No. BB Puyuh 1 minggu (gr/ekor) X-  (X- )² 

1 11,2 -0,807 0,651 

2 11,26 -0,747 0,558 

3 11,94 -0,067 0,005 

4 12,1 0,093 0,009 

5 13,03 1,023 1,046 

6 11,26 -0,747 0,558 

7 10,68 -1,327 1,761 

8 12,16 0,153 0,023 

9 12,28 0,273 0,074 

10 10,46 -1,547 2,394 

11 11,44 -0,567 0,322 

12 12,54 0,533 0,284 

13 14,36 2,353 5,536 

14 11,64 -0,367 0,135 

15 13,36 1,353 1,830 

16 11,78 -0,227 0,052 

17 12,06 0,053 0,003 

18 13,7 1,693 2,866 

19 11,54 -0,467 0,218 

20 11,96 -0,047 0,002 

21 12,44 0,433 0,187 

22 14,98 2,973 8,838 

23 13,06 1,053 1,109 

24 12,66 0,653 0,426 

25 13,2 1,193 1,423 
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Lanjutan Lampiran 2.  Koefisien Keragaman bobot 

badan (g/ekor) puyuh umur 1 

minggu.  

No. BB Puyuh 1 minggu (gr/ekor) X-  (X- )² 

26 12,18 0,173 0,030 

27 12,3 0,293 0,086 

28 13,3 1,293 1,672 

29 11,44 -0,567 0,322 

30 12,5 0,493 0,243 

31 11,14 -0,867 0,752 

32 12,12 0,113 0,013 

33 12,58 0,573 0,328 

34 12,28 0,273 0,074 

35 11,58 -0,427 0,182 

36 11,7 -0,307 0,094 

37 11,3 -0,707 0,500 

38 11,94 -0,067 0,005 

39 11,38 -0,627 0,393 

40 11,24 -0,767 0,588 

41 12,86 0,853 0,727 

42 12,46 0,453 0,205 

43 10,1 -1,907 3,637 

44 10,96 -1,047 1,096 

45 10,86 -1,147 1,316 

46 12 -0,007 0 

47 12,64 0,633 0,401 

48 12,5 0,493 0,243 

49 11,52 -0,487 0,237 
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Lanjutan Lampiran 2.  Koefisien Keragaman bobot 

badan (g/ekor) puyuh umur 1 

minggu.  

No. BB Puyuh 1 minggu (gr/ekor) X-  (X- )² 

50 11,62 -0,387 0,15 

51 11,54 -0,467 0,218 

52 11,44 -0,567 0,322 

53 10,48 -1,527 2,332 

54 12,26 0,253 0,064 

55 11,68 -0,327 0,107 

56 12,36 0,353 0,125 

57 11,94 -0,067 0,005 

58 13,38 1,373 1,885 

59 12,28 0,273 0,074 

60 12,78 0,773 0,597 

61 11,82 -0,187 0,035 

62 11,92 -0,087 0,008 

63 11,9 -0,107 0,011 

64 11,76 -0,247 0,061 

65 12,16 0,153 0,023 

66 10,68 -1,327 1,761 

67 9,64 -2,367 5,603 

68 9,76 -2,247 5,05 

69 10,32 -1,687 2,846 

70 12,04 0,033 0,001 

71 11,18 -0,827 0,684 

72 10,54 -1,467 2,152 

73 11,26 -0,747 0,558 



62 

Lanjutan Lampiran 2.  Koefisien Keragaman bobot 

badan (g/ekor) puyuh umur 1 

minggu.  

No. BB Puyuh 1 minggu (gr/ekor) X-  (X- )² 

74 14,16 2,153 4,635 

75 11,52 -0,487 0,237 

76 10,98 -1,027 1,055 

77 12,42 0,413 0,17 

78 14,86 2,853 8,139 

79 10,56 -1,447 2,094 

80 11,82 -0,187 0,035 

81 12,1 0,093 0,009 

82 11,32 -0,687 0,472 

83 11,42 -0,587 0,345 

84 11,48 -0,527 0,278 

85 13,72 1,713 2,934 

86 12,52 0,513 0,263 

87 11,4 -0,607 0,369 

88 12,12 0,113 0,013 

89 13,54 1,533 2,35 

90 12,54 0,533 0,284 

91 12,3 0,293 0,086 

92 15,7 3,693 13,637 

93 10,94 -1,067 1,139 

94 12,3 0,293 0,086 

95 11,62 -0,387 0,15 

96 11,36 -0,647 0,419 

97 11,7 -0,307 0,094 
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Lanjutan Lampiran 2.  Koefisien Keragaman bobot 

badan (g/ekor) puyuh umur 1 

minggu.  

No. BB Puyuh 1 minggu (gr/ekor) X-  (X- )² 

98 13,2 1,193 1,423 

99 11,64 -0,367 0,135 

100 11,36 -0,647 0,419 

101 13,66 1,653 2,732 

102 11,58 -0,427 0,182 

103 12,04 0,033 0,001 

104 12,48 0,473 0,224 

105 12,06 0,053 0,003 

106 11,52 -0,487 0,237 

107 10,42 -1,587 2,519 

108 11,58 -0,427 0,182 

109 12,88 0,873 0,762 

110 12,04 0,033 0,001 

111 11,28 -0,727 0,529 

112 11,84 -0,167 0,028 

113 11,92 -0,087 0,008 

114 12,32 0,313 0,098 

115 11,42 -0,587 0,345 

116 12,44 0,433 0,187 

117 12,04 0,033 0,001 

118 11,5 -0,507 0,257 

119 11,78 -0,227 0,052 

120 12,18 0,173 0,03 

121 11,48 -0,527 0,278 
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Lanjutan Lampiran 2.  Koefisien Keragaman bobot 

badan (g/ekor) puyuh umur 1 

minggu.  

No. 
BB Puyuh 1 

minggu (gr/ekor) 
X-  (X- )² 

122 12,32 0,313 0,098 

123 11,54 -0,467 0,218 

124 14,36 2,353 5,536 

125 12,9 0,893 0,797 

Jumlah 1500,89 -0,487 124,701 

Rata-rata 12,007     

 

sd=  

sd=  

sd= 1,003 

Koefisien Keragaman (KK) =  x 100% 

    =  x 100% 

    = 0,0835 x 100% 

    = 8,35% 

Kesimpulan      = Puyuh jantan yang digunakan dalam 

penelitian dapat dikatakan seragam 

karena memiliki koefisien keragaman 

kurang dari 10%. 
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Lampiran 3.  Analisis data pengaruh perlakuan terhadap 

persentase karkas (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

P =  perlakuan    sd=  

U= ulangan  

n= 25 

FK =  

  =  

 = 102581,66 

 

JK total =  

= 102795,37 102581,66 

= 213,71 

 

JK perlakuan = (Yi.²/ni) – FK   

 =  

 = 11,43 
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JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 213,71 –  11,43  

  = 202,28 

 

db perlakuan  = r – 1 

  = 5 – 1 

  = 4 

db total  = n = 25 

db galat  = n – (r –1) 

  = 25 – 4 

  = 21 

 

KT Perlakuan =  

  =  

  = 2,86 

 

KT Galat =  

  =  

  = 9,63 

 

F hitung =  

  =  

  = 0,29 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 11,43 2,86 0,29 2,84 4,37 

Galat 21 202,28 9,63 
   

Total 25 213,71 
    

Keterangan : F hitung < F tabel 5% berarti perlakuan 

tidak memberikan pengaruh berbeda nyata 

terhadap persentase karkas puyuh jantan.  
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69 

Lampiran 4. Analisis data pengaruh perlakuan terhadap 

persentase proporsi dada (%) 

 
Keterangan : 

P =  perlakuan    sd=  

U= ulangan  

n= 25 

FK =  

  =  

 = 14747,44 

 

JK total =  

= 14864,689 14747,44 

= 117,25 

 

JK perlakuan = (Yi.²/ni) – FK  

= 14747,44

   

= 8,73 
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JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 117,25  8,73 

  = 108,52 

 

db perlakuan  = r – 1 

  = 5 – 1 

  = 4 

db total  = n = 25 

db galat  = n – (r –1) 

  = 25 – 4 

  = 21 

 

KT Perlakuan =  

  =  

  = 2,18 

 

KT Galat =  

  =  

  = 5,17 

 

F hitung =  

  =  

  = 0,42 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 8,73 2,18 0,42 2,84 4,37 

Galat 21 108,52 5,17 

 
  

Total 25 117,25 

  
  

Keterangan : F hitung < F tabel 5% berarti perlakuan 

tidak memberikan pengaruh berbeda nyata 

terhadap persentase proporsi dada puyuh 

jantan.  
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Lampiran 5. Analisis data pengaruh perlakuan terhadap 

persentase sayap (%). 

 
Keterangan : 

P =  perlakuan    sd=  

U= ulangan  

n= 25 

FK =  

  =  

 = 790,89 

 

JK total =  

= 800,85 790,89 

= 9,96 

 

JK perlakuan = (Yi.²/ni) – FK 

 = 790,89 

  = 3,22 
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JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 9,96 –  3,22 

  = 6,74 

db perlakuan  = r – 1 

  = 5 – 1 

  = 4 

db total  = n = 25 

db galat  = n – (r –1) 

  = 25 – 4 

  = 21 

 

KT Perlakuan =  

  =  

  = 0,8 

 

KT Galat =  

  =  

  = 0,32 

 

F hitung =  

  =  

  = 2,5 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 3,22 0,80 2,50 2,84 4,37 

Galat 21 6,74 0,32 

 
  

Total 25 9,96 

  
  

Keterangan : F hitung < F tabel 5% berarti perlakuan 

tidak memberikan pengaruh berbeda nyata 

terhadap persentase proporsi sayap puyuh 

jantan.  
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Lampiran 6.  Analisis data pengaruh perlakuan terhadap 

persentase proporsi punggung (%) 

 
Keterangan : 

P =  perlakuan    sd=  

U= ulangan  

n= 25 

FK =  

  =  

 = 9005,35 

 

JK total =  

= 9059,39 9005,35 

= 54,03 

 

JK perlakuan = (Yi.²/ni) – FK 

= 9005,35 

= 6,92 
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JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 54,03  –  6,92 

  = 47,11 

 

db perlakuan  = r – 1 

  = 5 – 1 

  = 4 

db total  = n = 25 

db galat  = n – (r –1) 

  = 25 – 4 

  = 21 

 

KT Perlakuan =  

  =  

  = 1,73 

 

KT Galat =  

  =  

  = 2,24 

 

F hitung =  

  =  

  = 0,77 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 6,92 1,73 0,77 2,84 4,37 

Galat 21 47,11 2,24 

 
  

Total 25 54,03 

  
  

Keterangan : F hitung < F tabel 5% berarti perlakuan 

tidak memberikan pengaruh berbeda nyata 

terhadap persentase proporsi punggung 

puyuh jantan.  
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Lampiran 7.  Analisis data pengaruh perlakuan terhadap 

persentase paha (%). 

 
Keterangan : 

P =  perlakuan    sd=  

U= ulangan  

n= 25 

FK =  

  =  

 = 5734,95 

 

JK total =  

= 5749,46 5734,95 

= 14,51 

 

JK perlakuan = (Yi.²/ni) – FK 

  =  

  = 1,11 
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JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 14,51 –  1,11 

  = 13,4 

 

db perlakuan  = r – 1 

  = 5 – 1 

  = 4 

db total  = n = 25 

db galat  = n – (r –1) 

  = 25 – 4 

  = 21 

KT Perlakuan =  

  =  

  = 0,28 

 

KT Galat =  

  =  

  = 0,64 

 

F hitung =  

  =  

  = 0,44 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 1,1097 0,28 0,44 2,84 4,37 

Galat 21 13,4033 0,64 

 
  

Total 25 14,5130 

  
  

Keterangan : F hitung < F tabel 5% berarti perlakuan 

tidak memberikan pengaruh berbeda nyata 

terhadap persentase proporsi paha puyuh 

jantan.  
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Lampiran 8.  Analisis data pengaruh perlakuan terhadap 

persentase lemak abdominal (%) 

 
Keterangan : 

P =  perlakuan    sd=  

U= ulangan  

n= 22 

FK =  

  =  

 = 0,1958 

 

JK total =  

= 0,1982  0,1958 

= 0,0024 

 

JK perlakuan = (Yi.²/ni) – FK  

= 0,1958 

= 0,0009 
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JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 0,0024 – 0,0009  

  = 0,0015 

  

db perlakuan  = r – 1 

  = 5 – 1 

  = 4 

db total  = n = 22 

db galat  = n – (r –1) 

  = 22 – 4 

  = 18 

 

KT Perlakuan =  

  =  

  = 0,00022 

 

KT Galat =  

  =  

  = 0,00008 

 

F hitung =  

  =  

  = 2,654 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,0009 0,00022 2,654 2,84 4,37 

Galat 18 0,0015 0,00008 

 
  

Total 22 0,0024 

  
  

Keterangan : F hitung < F tabel 5% berarti perlakuan 

tidak memberikan pengaruh berbeda nyata 

terhadap persentase lemak abdominal 

puyuh jantan.  
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