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BAB IV 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap penelitian adapun secara lengkap 

kedua tahap penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

 
4.1 Penelitian Kandungan Biokatif pada Tepung Jeringau Merah dan Putih 

4.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian tahap pertama adalah uji kandungan bioaktif (flavonoid dan 

antioksidan) dan asam lemak pada jeringau merah dan jeringau putih. Uji 

kandungan antioksidan dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu Dan 

Keamanan Pangan Universitas Brawijaya Malang dan untuk pengujian 

kandungan flavonoid dan asam lemak dilakukan di LPPT UGM. Jeringau merah 

yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari hutan Kalimantan Barat 

dengan harga Rp. 1.000.000/kg berat basah sedangkan jeringau putih diperoleh 

dari pasar besar Malang seharga Rp. 50.000/kg 

4.1.2 Materi dan Peralatan Penelitian 

Materi yang digunakan untuk uji kandungan bioaktif adalah tepung 

jeringau merah, jeringau putih, ammonium tiosianat, air deionisasi, BaCl₂, 

ferrosulfat, asam klorida (HCl) 37 % 10 N, FeCl₃.₆H₂O, H₂O₂, benzena : 

methanol 70 : 30, reagen FolinCiocalteau Na₂CO₃, asam galat, NaNO₂,  AlCl₃, 

NaOH, quercetin, asam askorbat, DPPH 200 µM, TCA 100 %, Na-thio 1 %, HCl 1 

N, xantine , xantine oxidase, PBS, NBT, aluminium foil, aquades, Kit MDA dan 

SOD, kloroform, formalin. 

Alat untuk pengujian aktivitas antioksidan metode DPPH dan total 

favonoid : tabung reaksi, vortex, spektrofotomer, pipet ukur, labu ukur, bola 

hisap, kuvet. 
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4.1.3 Prosedur Penelitian 

a. Persiapan Sampel (AOAC, 2005)  

Persiapan sampel menggunakan prosedur AOAC (2005) dimana sampel 

rimpang jeringau merah yang diambil dari hutan Kalimantan Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pembuatan Tepung Jeringau 

b. Analisa Flavonoid 

Analisis total flavonoid pada tepung jeringau dilakukan sesuai prosedur 

menurut  Atanassova, et al. (2011) dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran 1 

c. Analisa Aktivitas Antioksidan  

Analisis antioksidan pada tepung jeringau menggunakan metode DPPH 

dan dilakukan sesuai prosedur menurut  Sharma and Bhat (2009), untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

d. Analisis Asam lemak 

Analisis kandungan asam lemak pada jeringau menggunakan metode 

Kromatografi Gas dan dilakukan sesuai prosedur menurut Paradis dan Nawar 

(1981) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Jeringau Segar 

Dipisahkan bagian Daun dan Rimpang 

Rimpang dilayukan dan di iris tipis 

Di oven pada suhu 30oC selama 36 jam 

Di giling 

Tepung Jeringau 
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4.1.4 Variabel yang diamati 

Variabel yang diamati adalah flavonoid, aktivitas antioksidan dan 

kandungan asam lemak dari rimpang jeringau merah dan jeringau putih. 

4.1.5 Analisa Data 

Data hasil penelitian berupa hasil laboratorium dianalisa menggunakan 

metode analisa deskriptif. 

4.2 Penelitian Evaluasi Biologis Tepung Jeringau Merah 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengaruh penambahan 

pemberian tepung jeringau merah terhadap penampilan produksi dan kualitas 

telur puyuh. 

4.2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai 11 Juni – 6 Agustus 2017 di kediaman 

Bapak Yuli Arif Tribudi, Kromengan Malang.  

4.2.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

4.2.2.1 Ternak  

Penelitian ini menggunakan puyuh (Coturnix-coturnix japonica) betina 

berumur 42 hari (fase layer) dengan rataan egg mass 10,3±1,00 g dengan nilai 

koefisien keragaman sebesar 9,8% dimana hasil perhitungan dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

4.2.2.2 Kandang dan perlengkapan  

Puyuh ditempatkan pada 20 unit petak kandang percobaan dengan ukuran 

60 x 40 x 20 cm, yang masing – masing berisi 8 ekor puyuh dilengkapi tempat 

pakan dan tempat air minum. Kandang baterai ditempatkan dalam suatu ruangan 

kandang, yang dilengkapi dengan dua buah lampu pijar yang masing-masing 

berkekuatan 40 watt. Peralatan lain yang digunakan adalah timbangan, plastik 



28 
 

 

sebagai wadah pakan, ember, plastik penampung ekskreta dan peralatan tulis. 

Sebelum diisi dengan puyuh kandang disanitasi terlebih dahulu dengan 

desinfektan demikian pula tempat makan dan tempat air minum.  

4.2.2.3 Pakan  

Pakan yang digunakan untuk pakan basal merupakan pakan jadi untuk 

puyuh petelur fase layer yang diproduksi PT. Comfeed berbentuk crumble. 

Kandungan nutrisi pakan basal yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 2 : 

Tabel 2. Komposisi Pakan Basal Puyuh Petelur Periode Layer 

Kandungan Zat Pakan Jumlah (%) 

Protein 20,32 

Lemak 3,92 

Serat kasar 3,50 

Abu 10,06 

Calsium 2,62 

Sodium 0,16 

Phosphor 0,67 

Sumber : Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Quality Control PT.JAPFA Comfeed 

Indonesia 

4.2.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah percobaan lapang dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dengan 4 ulangan, 

masing-masing ulangan terdiri dari 8 ekor puyuh. Perlakuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

P0  : Pakan basal (tanpa tepung jeringau merah) 

P1  : Pakan basal + 0,1 % tepung jeringau merah  

P2   : Pakan basal + 0,2 % tepung jeringau merah  

P3  : Pakan basal + 0,3 % tepung jeringau merah  

P4  : Pakan basal + 0,4 % tepung jeringau merah  
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4.2.4 Prosedur Penelitian   

1. Tahap persiapan kandang  

Sebelum penelitian dimulai, kandang dibersihkan dengan air untuk 

menghilangkan sisa kotoran, sampah dan debu, setelah kering disucihamakan 

dengan disinfektan. Pemasangan lampu pijar 40 watt diatas kandang yang 

digunakan sebagai sumber cahaya. Penentunan letak kandang dilakukan secara 

acak. 20 ruang kandang masing-masing ditempatkan di ruang yang berbeda 

kemudian diberi nomor 1 - 20. Puyuh 160 ekor dibagi menjadi 20 kelompok 

kandang baterai masing-masing 8 ekor. Penempatan ke dalam kandang dengan 

sistem acak.  

2. Tahap Pemeliharaan Puyuh  

Puyuh yang datang diistirahatkan dan langsung diberikan air minum yang 

sudah ditambahkan larutan gula untuk menggurangi stress. Pemeliharaan puyuh 

dilakukan selama 8 minggu. Pemberian air minum dilakukan ad libitum. 

Pemberian pakan secara penjatahan (restricted feeding) diberikan sehari 2 kali 

sebanyak 20 g/ekor/hari pada pagi hari pukul 06:30 WIB dan sore hari pukul 

16:00 WIB. Setiap minggunya dilakukan pencatatan konsumsi pakan dan 

mortalitas. Pengambilan telur dilakukan setiap hari mulai pagi sampai pukul 

17:00 WIB sore hari. Telur kemudian ditimbang dan dihitung jumlah telur yang 

diperoleh.  

3. Pengujian Kualitas Fisik Telur Puyuh  

Pengujian fisik terhadap telur segar (diuji segera setelah bertelur) dilakukan 

setiap seminggu sekali. Sampel telur penelitian yang diujikan berasal dari telur 

yang diambil pada minggu ke 8 penelitian (hari ke 56). Sampel telur tersebut 

akan diukur untuk mengetahui warna kuning telur dan tebal kerabang telur. 
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4. Analisa Kolesterol Telur  

Analisa kualitas kimia telur dilakukan pada saat akhir penelitian. Sampel 

yang di analisa diambil 15 butir tiap-tiap ulangan. Sampel telur tersebut diukur 

untuk mengetahui kandungan kolesterol kuning telur.  

4.2.5 Variabel 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

4.2.5.1 Pengukuran performa produksi puyuh  

a. Konsumsi pakan (g/ekor)  

Konsumsi pakan diukur dengan cara jumlah pakan yang diberikan dikurangi 

dengan jumlah pakan sisa selama penelitian. Penimbangan dilakukan sekali 

seminggu. Untuk mendapatkan konsumsi harian (g/ekor/hari) datanya dibagi 

dengan 7 hari.  

b. Produksi telur harian (hen day production) (%)  

Produksi telur (%) dihitung dari perbandingan jumlah telur (butir) yang 

dihasilkan dalam satu hari dengan jumlah puyuh (ekor) yang ada dikalikan 

100 dalam satu bulan pengamatan. Rumus HDP (Hen Day Production) 

sebagai berikut : 

 

 

c. Produksi massa telur (egg mass) (g/ekor)  

Massa telur didapatkan dengan mengalikan produksi telur (hen day 

production) dengan berat telur.  

 

 

 

 

HDP = 

∑ produksi telur hari itu  

∑ populasi puyuh yang ada saat itu  
X 100 %  
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d. Konversi pakan  

Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang 

dikonsumsi dengan produksi massa telur.  

Konversi pakan =  
konsumsi pakan

𝑒𝑔𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠
 

4.2.5.2 Kualitas Telur Puyuh  

a. Berat telur (g/butir)  

Berat telur diukur dengan cara menimbang telur setiap harinya selama 

penelitian kemudian dirata-ratakan berdasarkan perlakuan dan ulangan. 

b. Tebal Kerabang (mm)  

Tebal Kerabang (mm) diperoleh dari hasil rataan pengukuran kerabang telur 

bagian runcing. tumpul. dan bagian tengah kerabang telur.  

c. Warna yolk telur puyuh  

Telur yang dijadikan sampel diambil setelah puyuh 2 bulan bertelur. diambil 

selama 3 hari berturut-turut, lalu membandingkan warna kuning telur dengan 

warna telur pada kipas standar kuning telur (egg roche yolk colour fan).  

4.2.5.3 Kandungan Kolesterol Telur Puyuh  

Analisa kualitas kimia telur puyuh terdiri dari kandungan kolesterol kuning 

telur (mg/100gr) dengan menggunakan metode Libermann Burchard Color 

Reaction dimana prosedurnya adalah kuning telur ditimbang sebanyak 0.2 g, 

kemudian ditambahkan 1 ml alkohol KOH diaduk sampai terjadi endapan. 

Selanjutnya didiamkan dalam pemanas pada suhu 39 - 40oC selama 1 jam dan 

ditambahkan 2 ml petroleum eter 40 - 60oC. setelah itu ditambahkan 0.25 H2O 

dan diaduk selama 1 menit. Pengeringan dilakukan di oven pada suhu kamar. 

Sebanyak 4 ml larutan asetat anhidrat ditambahkan dan diaduk. kemudian 
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didiamkan selama 35 menit dan dilakukan pembacaan pada gelombang 630 nm 

dengan celah 0,5 nm dengan menggunakan spectrophotometer.  

4.2.6 Analisis Data 

Data dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA) dengan pola Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Apabila ada perbedaan dalam perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan uji Jarak Berganda Duncan’s. Adapun model matematik RAL adalah 

(Steel and Torie, 1993):  

Yij = µ + αi + E(ij) 

Dimana : 

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

µ = Rata-rata populasi 

αi = Efek perlakuan ke - i 

E(ij) = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i  = 1,2,3,4,5 

j  = 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


