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ABSTRACT 

EFFECT OF USING TURMERIC (Curcuma domestica) AND GINGER 
(Zingiber officinale) COMBINATION IN FLOUR AND ENCAPSULATED 
FORMS AS FEED ADDITIVE ON CARCASS  QUALITY OF BROILER 

 
The purpose of this research was to fine out effect of using turmeric 

(Curcuma domestica) and ginger (Zingiber officinale) combination in flour and 
encapsulated forms as feed additive on carcass  quality of broiler (carcass 
percentage, breast and back percentage, cholesterol meat of breast, abdominal fat 
percentage). The material used for this research were 160 Lohman MB Platinum 
broiler chicks with average initial body weight of 45,15 ± 3,96 g. The method 
used in this field experiment was Nested Completly Randomized Design with 
Duncan’s Multiple Range Test. 

The results showed that turmeric (Curcuma domestica) and ginger 
(Zingiber officinale) combination in flour and encapsulated form showed a 
significant effect (P<0,05) on carcass percentage but it did not significantly affect 
(P>0,05) on breast and back percentage, cholesterol meat of breast, abdominal fat 
percentage. The level turmeric (Curcuma domestica) and ginger (Zingiber 
officinale) combination in encapsulated form showed a significant effect (P<0,05) 
on cholesterol meat of breast when added at of 0,4 %. 

The conclusion is the additions of turmeric (Curcuma domestica) and 
ginger (Zingiber officinale) combination in encapsulated form showed a 
significant effect (P<0,05) on carcass percentage, and 0,4 % of encapsulated form 
showed a significant effect (P<0,05) on cholesterol meat of breast. 
 
Key word: turmeric, ginger, flour, encapsulated, meat quality,  
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RINGKASAN 
 

PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN KUNYIT  
(Curcuma domestica) DAN JAHE (Zingiber officinale) DALAM 

 BENTUK TEPUNG DAN TERENKAPSULASI SEBAGAI ADITIF PAKAN 
TERHADAP KUALITAS KARKAS AYAM PEDAGING 

 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Agustus 

2009 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
Analisis bahan pakan dilaksnakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. Sedangkan analisa 
Kandungan kolesterol daging dilaksanakan di Fakultas MIPA Universitas 
Padjajaran Bandung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan campuran 
kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber officinale) dalam bentuk tepung 
dan terenkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap kualitas karkas ayam pedaging 
(persetase karkas, persentase bobot dada dan punggung, kandungan kolesterol 
daging dada dan persentase lemak abdominal). Hasil penelitian ini diharapakan 
dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan tentang pemakaian 
campuran kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber officinale) dalam 
bentuk tepung dan terenkapsulasi sebagai aditif pakan pada ayam broiler. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 160 ekor ayam 
pedaging jantan strain Lohman MB Platinum produksi Multibreeder Adirama 
Indonesia umur 1 hari dengan bobot badan rata-rata 45,15 ± 3,96 g dan memiliki 
koefisien keragaman 8,77 %. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola Tersarang 
dengan 2 bentuk dan 5 level. Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis 
statistik Rancangan Acak Lengkap pola Tersarang dan apabila terdapat perbedaan 
antar perlakuan dilanjutkandengan uji jarak berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan campuran kunyit 
(Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber officinale) dalam bentuk tepung dan 
terenkapsulasi sebagai aditif pakan memberikan pengaruh nyata (P<0,05) 
terhadap persentase karkas, dimana persentase karkas rata-rata pada bentuk 
enkapsulasi (68,32 ± 0,85) % lebih tinggi dari pada bentuk tepung (67,27 ± 0,67) 
% tetapi memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 
persentase bobot dada dan punggung, kandungan kolesterol daging dada, dan 
persentase lemak abdominal. Dimana rata-rata persentase bobot dada dan 
punggung pada bentuk tepung (53,36 ± 1,74) % lebih tinggi dari pada bentuk 
enkapsulasi (51,99 ± 1,21) %, rata-rata kandungan kolesterol daging dada pada 
bentuk tepung (79,37 ± 0,46) mg/100g lebih tinggi dari pada bentuk enkapsulasi 
(79,01 ± 0,46) mg/100g, sedangkan untuk rata-rata persentase lemak abdominal 
pada bentuk tepung (2,32 ± 0,22) %  lebih tinggi dari pada rata-rata bentuk 
enkapsulasi (2,04 ± 0,25). Pada level penambahan campuran kunyit (Curcuma 
domestica) dan jahe (Zingiber officinale) dalam bentuk tepung dan terenkapsulasi 
memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap persentase 
karkas, persentase bobot dada dan punggung, persentase lemak abdominal, tetapi 
memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap kandungan kolesterol 
daging dada yaitu pada level 0,4 % pada bentuk enkapsulasi. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penambahan campuran 
kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi memberikan pengaruh yang lebih baik 
dari pada bentuk tepung terhadap persentase karkas, tetapi tidak lebih baik untuk 
persentase bobot dada dan punggung, kandungan kolesterol daging dada dan 
persentase lemak abdominal. Pada level 0,4 % campuran kunyit dan jahe dalam 
bentuk enkapsulasi memberikan pengaruh terhadap penurunan kandungan 
kolesterol daging dada. Sebaiknya digunakan  campuran kunyit dan jahe dalam 
bentuk enkapsulasi dengan level 0,4% dalam pakan untuk mendapatkan 
penurunan kadar kolesterol dalam daging.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pakan memegang peranan penting dalam usaha peternakan karena sebagai 

tolak ukur dalam memperoleh kuantitas dan kualitas produksi ternak yang 

diinginkan. Untuk meningkatkan cara beternak yang efisien secara teknis dan 

ekonomis, maka perlu dicari berbagai alternatif dalam penyediaan pakan yang 

dapat memenuhi kebutuhan biologis ternak dan harganya relatif murah.  

Semakin terbukanya hubungan antar bangsa dan negara sehingga 

terjadinya suatu hubungan perdagangan, maka produk pangan yang mengandung 

antibiotik akan ditolak, karena adanya persyaratan harus bebas residu antibiotik. 

Hal ini disebabkan: 1) kemungkinan hadirnya residu antibiotik dalam produk yang 

dihasilkan akan memicu timbulnya penyakit bagi konsumen dan, 2) dapat 

menyebabkan mikroorganisme yang ada dalam tubuh manusia maupun ternak 

(terutama bakteri-bakteri patogen seperti Salmonella, Escherichia coli, dan 

Clostridium perfringens) menjadi resisten terhadap antibiotik tertentu. Disamping 

itu konsumen menginginkan produk ayam dengan kandungan lemak rendah, 

karena adanya kecenderungan penduduk dunia semakin mengurangi konsumsi 

lemak untuk menghindari penyakit degeneratif seperti penyakit darah tinggi dan 

jantung koroner.  

Kunyit dalam bentuk tepung dapat digunakan untuk mengoptimalkan kerja 

organ pencernaan karena kunyit yang termasuk tanaman famili Zingiberaceae 

yang sering digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan nafsu makan dan 
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mengobati kelainan organ tubuh khususnya pencernaan. Jika ditambahkan dalam 

pakan, kunyit diharapkan dapat meningkatkan kerja organ pencernaan, dan 

akhirnya berpengaruh terhadap kualitas karkas ayam pedaging. Fungsi kunyit 

dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas adalah merangsang dinding 

kantong empedu mengeluarkan cairan empedu dan merangsang keluarnya getah 

pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, dan protease yang berguna 

untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti karbohidrat, lemak, dan 

protein. Disamping itu minyak atsiri yang dikandung kunyit dapat mempercepat 

pengosongan isi lambung (Anonymous, 2009a). Telah diteliti bahwa kurkumin 

dapat meningkatkan ekskresi asam empedu dan kolesterol (Agustina, 2008). Hasil 

penelitian (Agustina, 2008) menunjukkan pemberian jamu cenderung 

meningkatkan persentase karkas akibat pembentukan daging dada pada ayam 

yang diberi jamu lebih tinggi dari pada perlakuan kontrol. 

Ramuan herbal telah sejak dahulu dikenal oleh masyarakat Indonesia 

sebagai obat maupun untuk memperbaiki metabolisme. Perbaikan metabolisme 

melalui pemberian ramuan herbal secara tidak langsung akan meningkatkan 

performans ternak melalui zat bioaktif yang dikandungnya, dengan demikian 

ternak akan lebih sehat karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, dan 

menurut pengamatan peternak aroma daging yang diberi jamu tidak amis 

dibandingkan dengan ayam yang tidak diberi jamu (Agustina, 2008). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan campuran kunyit (Curcuma domestica) 

dan jahe (Zingiber officinale) dalam bentuk tepung dan terenkapsulasi sebagai 

aditif pakan terhadap persentase karkas, persentase bobot potongan dada dan 

punggung, persentase lemak abdominal dan kolesterol daging ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan 

campuran kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber officinale) dalam 

bentuk tepung dan terenkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap persentase karkas, 

persentase bobot potongan dada dan punggung, persentase lemak abdominal dan 

kolesterol daging ayam pedaging. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

pengaruh penggunaan campuran kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber 

officinale) dalam bentuk tepung dan terenkapsulasi sebagai aditif pakan terhadap 

persentase karkas, persentase bobot potongan dada dan punggung, persentase 

lemak abdominal dan kolesterol daging ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Masih tingginya angka mortalitas serta banyaknya jenis penyakit yang 

menyerang peternakan unggas menyebabkan peternak selalu menggantungkan 

pada antibiotik sintetik meskipun harga antibiotik relatif lebih mahal. Akibatnya 
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biaya produksi meningkat dan sebaliknya pendapatan dari usaha peternakan 

menurun bahkan banyak yang gulung tikar karena biaya produksi lebih tinggi dari 

pendapatan. Disamping itu, efek lain yang ditimbulkan akibat penggunaan 

antibiotik sintetik adalah membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi 

akibat residu kimia yang ditinggalkan.  

Ramuan herbal, khususnya temulawak dapat memetabolisir lemak tubuh 

dengan penurunan lemak karkas dan lemak abdominal, kolesterol darah, 

kolesterol daging dada dan kolesterol daging paha dibanding dengan ayam yang 

tanpa menggunakan ransum tepung kunyit (Anonymous, 2009a). Hadi (1992) dan 

Sangat (1989) menyatakan bahwa temulawak dan kunyit dapat menurunkan kadar 

kolesterol, juga bersifat hipokolesteremik.  

Fungsi kunyit dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas adalah 

merangsang dinding kantong empedu mengeluarkan cairan empedu dan 

merangsang keluarnya getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, 

dan protease yang berguna untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti 

karbohidrat, lemak, dan protein (Anonymous, 2009a). Dengan demikian diduga 

pemberian campuran kunyit dan jahe berpengaruh positif terhadap pertumbahan 

ayam. Karena bobot badan akhir berkorelasi positif dengan bobot karkas (Fatimah 

dan Neswata (1984), sehingga diduga penggunaan kunyit dan jahe akan 

mempengaruhi kualitas karkas ayam pedaging. Kunyit mengandung minyak atsiri 

yang dapat memberi efek anti mikroba dan kurkumin sebagai anti inflamasi, 

meningkatkan kerja organ pencernaan (Hadi dan Sidik, 1992; Hadi, 1996 serta 

Winarto, 2003). Rostiana et al. (1989) menyatakan bahwa kunyit mengandung 

kurkuminoid dan minyak atsiri. Aktifitas biologis kunyit berspektrum luas 
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diantaranya antioksidan, antibakteri dan hipokolesteremik, mempunyai sifat 

kolagogum (peluruh empedu), sehingga dapat meningkatkan penyerapan vitamin 

A, D, E dan K (Sangat dan Rumantyo, 1989). Gingerol pada jahe bersifat 

antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Jadi mencegah tersumbatnya 

pembuluh darah, penyebab utama stroke, dan serangan jantung. Gingerol juga 

diduga membantu menurunkan kadar kolesterol (Koswara, 2008). Dengan sifat 

dari kunyit dan jahe tersebut diatas, diharapkan tidak hanya penampilan, tetapi 

juga kualitas karkas khususnya kolesterol daging juga akan menurun. 

 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah,  

- Penggunaan campuran kunyit (Curcuma domestica) dan jahe (Zingiber 

officinale) dalam bentuk enkapsulasi sebagai aditif dalam pakan lebih 

baik terhadap kualitas karkas ayam pedaging. 

- Semakin tinggi level penggunaan kunyit dan jahe dalam bentuk 

enkapsulasi akan menghasilkan kualitas karkas yang lebih baik 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging  

Ayam pedaging adalah ayam hasil persilangan dan seleksi terus-menerus 

untuk memperoleh sifat genetik yang tumbuh secara cepat dan efisien dalam 

memanfaatkan pakan. Pada umumnya peternak memberi pakan secara ad libitum, 

sebagai upaya untuk memperoleh bobot badan sesuai dengan potensi genetisnya. 

Populasi ayam pedaging pada 2009 berjumlah 930,317,847 juta ekor dengan 

tingkat konsumsi daging unggas 5,82 kg per kapita pada 2008 (Siagian, 2007).  

Ayam pedaging adalah ayam jantan atau betina muda yang diambil 

dagingnya pada umur 5-6 minggu (Rasyaf, 2007). Suprijatna (2005) menyatakan 

bahwa ayam pedaging adalah jenis ayam yang telah lama mengalami pemuliaan, 

sehingga merupakan ayam pedaging yang unggul, mempunyai bentuk, ukuran dan 

warna yang relatif seragam. Ayam pedaging umumnya dipanen 6 minggu dengan 

berat sekitar 1,7-2,0 kg/ekor karena untuk memenuhi kebutuhan pasar secara 

umum, ayam pedaging diproduksi dengan bobot badan yang relatif cukup besar, 

yaitu rata-rata 1,5-1,8 kg/ekor (Anonymous, 2003). Pemanenan ayam pedaging 

pada saat beratnya masih rendah disebabkan oleh permintaan konsumen yang 

cenderung membeli karkas ayam utuh yang tidak terlalu besar, juga karena 

dagingnya cukup lunak, lemak belum cukup banyak serta tulang tidak terlalu 

keras (Anonymous, 2003). 

Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi dua periode, yaitu 

mulai umur 1-3 minggu disebut periode awal dan lebih dari 3 minggu disebut 
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periode akhir. Hal ini yang membedakan dengan ayam petelur, karena pada ayam 

petelur dibagi menjadi empat periode, yaitu periode starter, grower, layer dan 

finisher sehingga dalam pemeliharaannyapun lebih lama. (NRC, 1994).  

 

2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Kebutuhan zat makanan dari ayam pedaging tergantung pada tipe ayam, 

umur, produksi, iklim dan kandang. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging dari 

DOC sampai umur potong dibagi menjadi dua bagian, yaitu starter (umur 0-3 

minggu) dan finisher (umur 3-6 minggu) (Astuti, dkk., 2005). Ayam pedaging 

memerlukan zat makanan untuk hidup pokok, pertumbuhan, dan berproduksi. 

Konsumsi zat-zat makanan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ayam dapat 

tumbuh dengan optimal. Kebutuhan zat-zat makanan untuk ayam pedaging cukup 

beragam sesuai dengan tahap perkembangannya (Anonymous, 2003). 

Salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah faktor pakan. 

Pada periode pertumbuhan yang cepat, ayam pedaging sangat sensitif terhadap 

tingkat zat makanan, terutama kecukupan dan keseimbangan asam amino. Bila 

diharapkan sebagian besar protein yang digunakan untuk pertumbuhan, maka 

energi metabolis harus cukup berasal dari karbohidrat dan lemak (Riyanti, 2000).  

Energi bukanlah merupakan zat makanan, terutama merupakan hasil oksidasi zat-

zat makanan (karbohidrat, lemak dan protein). Karbohidrat dan lemak diberikan 

pada ternak unggas terutama sebagai sumber energi, sedangkan protein diberikan 

sebagai sumber asam amino untuk sintesa protein tubuh (Anggorodi, 1995). 

Kebutuhan energi untuk ayam pedaging berkisar antara 2800-3300 Kkal/kg 
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(Rizal, 2006). Standar kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging dapat dlihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Standar Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging (Wahyu, 2004) 

Zat Makanan (%) Periode 
Starter Finisher 

Energi Metabolis (EM)  
Protein Kasar (PK) 
Lemak Kasar (LK) 
Serat Kasar (SK) 
Ca 
P 
N 
K 
Cl 
Mn (ppm) 
Zn (ppm) 
Arginin 
Sistin 
Glisin 
Histidin 
Isoleusin 
Leusin 
Lisin 
Metionin 
Fenilalamin 
Treonin 
Triptofan 
Tirosin 
Valin 

3100 kkal/kg
22 

5-8 
3-5 

0.9-1.1 
0.7-0.9 

0,2 
0,3 
0,2 
60 
40 

1,25 
0.4 

1 
0,35 
0,8 
1,2 
1,1 
0,5 

0,72 
0,8 
0,2 

0,62 
0,9 

         3200 kkal/kg
20 

5-8 
3-5 

0,9-1,1 
0,7-0,9 

0,15 
0,3 

0,15 
60 
40 
1,1 

0,34 
0,9 

0,32 
0,73 
1,09 

1 
0,38 
0,65 
0,74 
0,18 
0,57 
0,82 

  
Selain energi dan lemak, kebutuhan zat makanan oleh ayam pedaging 

adalah protein, serat dan vitamin serta mineral. Protein adalah unsur pokok alat 

dan jaringan tubuh ternak unggas. Zat makanan tersebut diperlukan untuk 

pertumbuhan dan berproduksi. Menurut Wahju (2004) kebutuhan protein untuk 

ayam pedaging berkisar antara 20-23 %, selain itu serat juga dibutuhkan oleh 

ayam pedaging tetapi hanya berkisar antara 3-5 % dalam pakan. Serat kasar dalam 

pakan unggas hanya berperan sebagai bulky, yaitu untuk memperlancar 

pengeluaran feses. Apabila kandungan serat kasar tinggi dalam pakan, maka ayam 
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akan cepat merasa kenyang karena serat juga bersifat bulky, yaitu menempati 

volume yang besar dalam alat pencernaan unggas namun tidak mempunyai 

kandungan zat makanan yang besar dan akan lebih mengembang jika terkena air 

(Rizal, 2006).  

 

2.3 Karkas Ayam Pedaging  

Karkas adalah bagian tubuh ternak setelah dikurangi jeroan (isi perut), 

kaki, kepala dan bulunya (Wiharto, 1999). Menurut Rasyaf (2007) karkas ayam 

adalah hasil pemotongan ayam setelah dipisahkan dari darah, bulu, kaki, kepala, 

dan organ dalam kecuali jantung, hati dan empedal. Persentase karkas ayam 

pedaging berkisar antara 65-75 % dari bobot badan. Kualitas karkas dan daging 

ditentukan oleh faktor sebelum dilakukan pemotongan, misalnya genetik, spesies, 

bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan serta proses pemotongan 

diantaranya pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, pH karkas, bahan 

tambahan, termasuk enzim pengempuk daging, hormon, antibiotik, metode 

penyimpanan dan preservasi serta macam otot daging (Abubakar, 2003). 

Semakin berat ayam yang dipotong, semakin berat persentase karkasnya. 

Perbedaan persentase karkas ayam jantan dan betina tergantung pada tingkat umur 

masing-masing ayam tersebut. Adapun persentase karkas ayam pedaging pada 

berbagai umur pemotongan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Persentase Karkas Ayam Pedaging pada Berbagai Umur Pemotongan 
(North, 1992) 

Umur dipotong 
(minggu) 

Bobot badan hidup (kg) Karkas (%) 
Jantan Betina Jantan Betina 

5 1,50 1,23 66,60 65,70 
6 1,77 1,41 67,40 65,90 
7 2,09 1,63 68,20 68,00 
8 2,45 1,91 69,70 69,70 

 

2.4 Daging Dada dan Punggung 

 Daging secara umum didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan 

produk hasil proses jaringan yang dapat dikonsumsi namun tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Otot hewan berubah menjadi 

daging setelah pemotongan atau penyembelihan karena fungsi fisiologisnya sudah 

berhenti. Daging merupakan jaringan yang berasal dari hewan dan semua hasil 

proses jaringan tersebut yang layak dikonsumsi, juga merupakan urat yang 

berwarna merah terdiri dari urat-urat yang tersusun oleh sel bergaris lintang, 

kecuali urat daging dari bagian daging bibir, hidung, telinga, yang berasal dari 

hewan sehat saat pemotongan. Komposisi daging antara lain tersusun oleh air, 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Secara garis besar kadar 

masing-masing nutrien dalam daging dalam persen adalah 75% terdiri dari air, 

20% protein, dan 5% lemak, karbohidrat, mineral (Resnawati, 2004).  

 

2.5 Lemak Abdominal 

 Deposisi lemak ayam pedaging umumnya dalam bentuk lemak rongga 

tubuh dan lemak bawah kulit. Lemak terdiri dari lemak abdominal, lemak rongga 

dada dan lemak pada alat pencernaan (Lesson dan Summer, 1991). Deposisi 

lemak pada area abdominal merupakan hal yang tidak menguntungkan karena 
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menyebabkan masalah selama prosesing selanjutnya seperti pada penggoregan, 

lemak ini akan memperbesar cooking loss dan terdapatnya kolesterol yang 

mengganggu kesehatan (Mihardja, 1991). 

 Wahyu (2004) mengemukakan bahwa selama masa pertumbuhan, sangat 

sedikit energi yang diubah menjadi lemak. Ayam pedaging muda umur 6 minggu, 

hanya mengandung berkisar 4,0% lemak tubuh. Menurut pendapat Summer 

(1984) bahwa dalam keadaan normal bobot lemak abdominal berkisar antara 1,6-

3,5% dari bobot hidup. 

 

2.6 Kolesterol Daging 

 Kolesterol adalah steroid penting, bukan saja karena merupakan 

komponen membran tetapi juga prekursor biosintetik umum untuk garam empedu 

dan hormon steroid, termasuk adesteron, estrogen dan testosteron. Peranan 

kolesterol sebagai prekursor dari asam empedu didalam hati adalah menyerap 

trigliserida dan vitamin yang larut dalam lemak yang berasal dari makanan. 

Steroid adalah molekul kompleks yang larut dalam lemak dengan  empat cincin 

yang saling bergabung. Steroid yang paling banyak adalah sterol (Anonymous, 

2006). 

 Piliang dan Djojosoebagio (1990) mengemukakan bahwa kolesterol 

disentesa dalam tubuh, terutama oleh sel-sel hati, usus dan kelenjar adrenal, 

meskipun seluruh sel-sel mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sterol. 

Kadar kolesterol plasma naik jika mengkonsumsi pakan yang tinggi kadar 

kolesterolnya, akibatnya terjadi penyumbatan saluran empedu, dan fungsi hati 

terganggu. 
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 Kolesterol diperlukan untuk sintesis hormon-hormon steroid, garam-garam 

empedu dan vitamin D. Zat tersebut diangkut diantara jaringan yang terikat pada 

lipoprotein terutama chyclomikron-chyclomikron dan lipoprotein dengan densitas 

rendah (Low Density Lipoprotein/LDL). Kolesterol yang tidak diperlukan akan 

dikeluarkan bersama-sama dengan feses dalam bentuk garam-garam empedu dan 

dalam hormon-hormon steroid netral (Mayes et al, 1992). 

 

2.7 Feed Additive 

Feed additive adalah bahan yang tidak termasuk zat makanan yang 

ditambahkan dengan jumlah sedikit yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan 

dan meningkatkan efisiensi pakan dengan mengurangi mikroorganisme 

pengganggu atau meningkatkan mikroba yang menguntungkan yang ada dalam 

saluran pencernaan (Tarmudji, 2006).  

Ditambahkan Koentjoko (1978) feed additive dibedakan menjadi 4 macam 

yaitu: feed additive untuk meningkatkan palatabilitas (misalnya: zat pengikat 

pellet, zat pemberi warna harum), feed additive untuk membantu proses 

pencernaan (misalnya: enzim, antibiotika, senyawa arsen dan nitrofuran), feed 

additive untuk memenuhi keinginan konsumen (misalnya karotenoid untuk 

pigmentasi broiler dan kuning telur) serta feed additive untuk meningkatkan 

metabolisme (misalnya: zat-zat thyroaktif, senyawa estrogen dan hormon). 

 

2.8 Kunyit (Curcuma domestica) 

Kunyit (Curcuma domestica) merupakan salah satu tanaman obat 

potensial. Rimpangnya sangat bermanfaat sebagai antikoagulan, menurunkan 
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tekanan darah, obat cacing, obat asma, penambah darah, mengobati sakit perut, 

penyakit hati, stimulan, gatal-gatal, gigitan serangga, diare, rematik. Kandungan 

utama di dalam rimpangnya terdiri dari minyak atsiri, kurkumin, resin, oleoresin, 

desmetoksikurkumin, dan bidesmetoksikurkumin, damar, gom, lemak, protein, 

kalsium, fosfor dan besi. Zat warna kuning (kurkumin) dimanfaatkan sebagai 

pewarna untuk makanan manusia dan ternak. Kandungan kimia minyak atsiri 

kunyit terdiri dari ar-tumeron, α dan β-tumeron, tumerol, α-atlanton, β-kariofilen, 

linalol, 1,8 sineol (Rahardjo et al, 2005).  

Kunyit dalam bentuk tepung dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

organ pencernaan karena kunyit termasuk tanaman famili Zingiberaceae biasa 

digunakan untuk meningkatkan nafsu makan dan mengobati kelainan organ tubuh 

khususnya pencernaan. Senyawa bioaktif yang dikandung Zingiberaceae 

(misalnya gingerol atau minyak atsirinya) merupakan senyawa thermolabil. Untuk 

itu pengolahan yang menggunakan panas yang berlebihan patut untuk dihindari, 

khususnya jika menggunakan suhu diatas 100 0C (Entong, 2007). Anonymous, 

(2009a) menambahkan rimpang tanaman kunyit itu juga bermanfaat sebagai anti 

inflamasi, anti oksidan, anti mikroba, pencegah kanker, anti tumor, dan 

menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, serta sebagai pembersih darah. 

 Kunyit memungkinkan ditambahkan dalam pakan dan diharapkan dapat 

meningkatkan kerja organ pencernaan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas 

karkas ayam pedaging. Menurut Supriadi (2001) fungsi kunyit dalam 

meningkatkan kerja organ pencernaan unggas adalah merangsang dinding kantong 

empedu mengeluarkan cairan empedu dan merangsang keluarnya getah pankreas 

yang mengandung enzim amilase, lipase dan protease yang berguna untuk 
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meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti karbohidrat, lemak dan protein. 

Disamping itu, minyak atsiri yang terkandung dalam kunyit dapat mempercepat 

pengosongan isi lambung. Kandungan nutrisi kunyit dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Kunyit (Taryono, et al. 1987) 
Kandungan Nutrisi (dari berat kering) Jumlah 
Kadar minyak atsiri (%) 2,50-3,00 
Kadar pati (%) 47,81-55,03 
Kadar Serat Kasar (%) 2,87-3,44 
Kadar Abu (%) 6,47-7,52 
Warna minyak Kuning 
Kadar kurkumin (%) 10,92 
Glukosa (%) 28 
Fruktosa (%) 12 
Protein (%) 8 

 

 

2.9 Jahe (Zingiber officinale) 

Jahe (Zingiber officinale) adalah tanaman rimpang yang sangat populer 

sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang 

menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa jahe dominan pedas disebabkan senyawa 

keton bernama zingeron (Harmono dan Andoko, 2005). Penelitian modern telah 

membuktikan secara ilmiah berbagai manfaat jahe, antara lain: Gingerol pada jahe 

bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Jadi mencegah 

tersumbatnya pembuluh darah, penyebab utama stroke, dan serangan jantung. 

Gingerol juga diduga membantu menurunkan kadar kolesterol (Anonymous, 

2009b). Aroma harum jahe  disebabkan oleh minyak atsiri, sedangkan 

oleoresinnya menyebabkan rasa pedas. Kandungan minyak atsiri dalam jahe 

kering sekitar 1 - 3 persen. Komponen utama minyak atsiri jahe yang 

menyebabkan bau harum adalah zingiberen dan zingiberol. Secara prekinik baik 
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invitro maupun invivo, jahe telah dibuktikan memiliki efek antimikrob, antifungal, 

antihelmintik, antioksidatif, antiimflamasi, antitumor, bersifat imunomodulatori, 

antilipidemik, bersifat analgesik, dan memiliki efek perlindungan terhadap saluran 

pencernaan (Entong, 2007). Kandungan zat makanan jahe kering dan kandungan 

jahe segar dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Jahe Kering dan Jahe Segar 
Kandungan Nutrisi Jahe Segar Jahe Kering 
Energi  (kkal)¹ 184,0 1424,0 
Protein  (g) ¹ 1,0 9,1 
Lemak  (g) ¹ 1,0 6,0 
Karbohidrat  (g) ¹ 10,0 70,8 
Kalsium  (mg) ¹ 21 116 
Phosphor  (mg) ¹ 39 148 
Besi  (mg) ¹ 4,3 12 
Vitamin A  (mg) ¹ 3,0 147 
Kalium  (mg) ¹ 5,7 1342 
Minyak atsiri²  (%) - 0,25-3,3 
Oleoresin²  (%) - 0,59 
Pati²  (%) - 50 

Sumber : 1) Furrel (1985) dalam Koswara (1995) 
 2) Rismunandar (1988)   
 

Menurut Thomson et al., (1973) rimpang jahe mengandung vitamin A, B, 

C, lemak, protein, pati, asam organik, oleoresin, gingerol dan minyak atsiri serta 

merupakan sumber protease. Jahe secara umum mengandung minyak volatil, 

oleoresin, protein, selulosa, pentosa, pati dan elemen mineral. Dari keseluruhan 

kandungan tersebut pati terdapat dalam jumlah banyak sekitar 40 – 60% dari berat 

kering jahe (Purseglove et al., 1981). Menurut Kertosapoetro (1992) jahe 

mengandung 0,5-5,6% minyak atsiri dan mengandung pati 20-60%, asam organik, 

oleoresin dan gingerol. Minyak atsiri berkhasiat untuk mengatur keluarnya asam 

lambung agar tidak berlebihan dan mengurangi pekerjaan dalam mencerna zat 

makanan (Darwis et al., 1991). Dengan adanya minyak atsiri maka penyerapan zat 

makanan semakin lancar dengan demikian akan menyebabkan peningkatan 
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kekosongan pada lambung sehingga akan berpengaruh terhadap konsumsi pakan 

dan pertumbuhan.  

 

2.10 Enkapsulasi 

Enkapsulasi adalah proses dimana satu atau lebih material dilapisi oleh 

material lain, baik material yang dilapisi maupun yang melapisi umumnya berupa 

cairan atau partikel gas (Young et al., 2003). Teknik-teknik mikroenkapsulasi 

yang banyak digunakan secara komersial adalah “spray drying”, “air suspension 

coating”, “spray cooling and spray chilling”, “centrifugal axstrusion”, 

“rotational suspension separation” dan “ inclusion complexing”. “Spray drying” 

atau pengering semprot merupakan teknik enkapsulasi yang banyak digunakan 

untuk minyak atsiri dan oleoresin rempah-rempah (Koswara, 1995). Keuntungan 

dari enkapsulasi dengan pengeringan semprot adalah kemampuannya untuk 

mengeringkan banyak senyawa yang labil terhadap panas. Meskipun demikian, 

karena banyak bahan aktif seperti flavor mengandung 20 – 30 macam komponen 

yang berbeda (kelompok alkohol, aldehida, ester-ester dan keton) yang 

mempunyai titik didih berkisar antara 30 dan 180oC, akan memungkinkan 

kehilangan beberapa komponen aromatik bertitik didih rendah selama proses 

pengeringan (Koswara, 1995). 

Enkapsulasi bertujuan untuk melindungi komponen bahan pakan yang 

sensitif terhadap kerusakan karena proses oksidasi, mengurangi kehilangan nutrisi 

dan merubah komponen bahan pakan cair ke bentuk padat yang lebih mudah 

ditangani, melindungi pigmen dan meningkatkan kelarutan (Shelke, 2006). Bahan 

atau material yang dilapisi disebut dengan bahan aktif atau bahan inti sedangkan 
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bahan yang melapisi disebut kulit bahan pembawa atau enkapulan. Young et al., 

(2003) menyatakan bahwa bahan inti dapat berupa rasa, minyak, mikroorganisme, 

vitamin, enzim dan zat warna. Sedangkan, bahan enkapsulan yang banyak 

digunakan adalah maltodekstrin karena bersifat larut dalam air (Rahayuningdyah, 

2004), mengalami proses suspensi yang cepat, sifat browning atau pencoklatan 

rendah, mampu menghambat kristalisasi dan memiliki daya ikat yang baik (Hui, 

1992). Menurut Bylaitë et al., (2004) proses enkapsulasi minyak esensial caraway 

dengan enkapsulan whey lebih efektif dibandingkan dengan enkapsulan skim, dan 

efektifitas semakin meningkat jika whey dicampur dengan maltodextrin. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari mulai tanggal 28 Juni sampai 2 

Agustus 2009 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Univeritas Brawijaya 

di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisis proksimat 

bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. Analisis kandungan kolesterol daging 

dada dilaksanakan di Laboratorim FMIPA Universitas Padjadjaran Bandung. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

 Pada penelitian ini digunakan DOC ayam pedaging jantan dari strain 

Lohman MB Platinum produksi PT. Multibreeder Adirama Indonesia umur 1 hari 

dengan bobot badan rata-rata 45,15 ± 3,96 g dan memiliki koefisien keragaman 

8,77 %  (Lampiran 3) sebanyak 160 ekor dan dipelihara selama 35 hari. 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

 Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah kandang kelompok 

dengan setiap petak berisi 4 ekor ayam. Tiap petak dilengkapi dengan tempat 

pakan, tempat minum dan pemanas lampu listrik. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Timbangan O’haus kapasitas 1300 gram dengan ketelitian 0,05 gram yang 

digunakan untuk menimbang DOC. 
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2. Timbangan digital kapasitas 5 kg yang digunakan untuk menimbang pakan 

dan ayam.  

3. Plastik untuk menyimpan sampel pakan. 

4. Peralatan kebersihan meliputi : sapu, lap, ember. 

5. Peralatan analisis proksimat bahan pakan. 

 

3.2.3 Pakan Penelitian  

 Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan kontrol dan pakan 

kontrol yang ditambah antibiotik alami sesuai perlakuan. Pakan kontrol ayam 

pedaging disusun sesuai kebutuhan tiap periode. Proses pembuatan tepung dan 

enkapsulasi dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2. 

Kandungan kimia konsentrat, jagung, dan bekatul dapat dilihat pada Tabel 5. 
 
Tabel 5. Kandungan Zat Nutrisi Konsentrat, Jagung, dan Bekatul  

Sumber      : *Wahju (2004) 
       ** Label Konsentrat Pedaging produksi Japfa Comfeed Indonesia  
 

Komposisi Pakan Kontrol dan berdasarkan hasil analisis proksimat di 

laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak dapat diketahui kandungan zat 

makanan pakan basal berdasarkan 100 % BK yang dapat dilihat dari Tabel 6. 

 

 

Zat Nutrisi Kandungan (%) 
Konsentrat** Bekatul* Jagung* 

Protein Kasar Min 40 10,2 8,6 
Serat Kasar Maks 7 3 3,9 
Lemak Kasar 3-7 7 2 
ME (kkal/kg) 2650 2860 3370 
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Tabel 6. Komposisi Pakan Kontrol dan Kandungan Zat Makanan Pakan Kontrol   
Berdasarkan 100 % BK 

Sumber : Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas   
Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) Pola tersarang. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sepuluh perlakuan yag terbagi menjadi dua kelompok yaitu: lima macam 

perlakuan yang dibedakan atas tingkat penggunaan antibiotik alami tanpa proteksi 

dan lima macam perlakuan yang dibedakan atas tingkat penggunaan antibiotik 

alami terproteksi. Adapun persentase yang diberikan adalah sebagai berikut, 

Bentuk Tepung : 
P0 : Pakan kontrol (60% jagung : 40% konsentrat) + tepung (kunyit-jahe) 0% 

P1 : Pakan kontrol + tepung (kunyit-jahe) 0,2% 

P2 : Pakan kontrol + tepung (kunyit-jahe) 0,4% 

P3 : Pakan kontrol + tepung (kunyit-jahe) 0,6% 

P4 : Pakan kontrol + tepung (kunyit-jahe) 0,8% 

 
 
 
 

Bahan Pakan Periode Starter (%) Periode Finisher (%) 
Jagung 60,00 60,00 
Konsentrat 40,00 30,00 
Bekatul - 10,00 
Kandungan Zat Makanan   
Energi Metabolis (Kkal/kg) 3164,93 3203,70 
Protein Kasar (%) 24,05 19,79 
Lemak Kasar (%) 4,77 5,63 
Serat Kasar (%) 3,74 3,64 
Abu (%) 7,27 5,34 
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Bentuk Enkapsulasi : 
P0 : Pakan kontrol (60% jagung : 40% konsentrat) + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0% 

P1 : Pakan kontrol + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,2% 

P2 : Pakan kontrol + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,4% 

P3 : Pakan kontrol + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,6% 

P4 : Pakan kontrol + enkapsulasi (kunyit-jahe) 0,8% 

 

3.4. Variabel Penelitian 

  Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Persentase karkas (%) 

Karkas ayam adalah hasil pemotongan ayam setelah dipisahkan dari darah, 

bulu, kaki, kepala dan organ dalam kecuali jantung, hati, dan empedal 

(Siregar et al., 1981). 

Persentase karkas (%) =   
  

x100% 

2. Persentase bobot potongan dada dan punggung (%) 

Perentase bobot potongan dada dan punggung dihitung dengan (Selle et al., 

2003):  

 Persentase bobot potongan dada dan punggung (%) = 

    
  

x100%         
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3. Kandungan kolesterol daging dada (mg/100g) 

 Kandungan kolesterol daging (mg/100g) adalah angka yang menunjukkan 

kandungan kolesterol daging dada pada periode tertentu, yang dinyatakan 

dalam mg/100g (Piliang dan Djojosoebagio, 1990). 

4. Persentase lemak abdominal (%) 

Lemak abdominal didapat dari lemak yang terdapat pada sekeliling gizard 

dan lapisan yang menempel antara otot abdominal dan usus (Kubena et al., 

1974). 

Persentase lemak abdominal (%) =   
  

x100% 

 

3.5. Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh ditabulasi dengan menggunakan program exel, 

sedangkan data diolah dengan analisis varian (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap Pola Tersarang. Apabila ada perbedaan antar perlakuan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1992). Adapun model 

matematik untuk Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut (Yitnosumarto, 1993) 

: 

Yijk = µ + αi + βj(i) + εk(ij) 

Keterangan :  

Yijk  = Pengamatan dari pengaruh bentuk tepung level ke-i, bentuk enkapsulasi 
level ke-j (tersarang pada bentuk tepung) dan pada ulangan ke-k 

µ  = Nilai tengah umum 

αi  = Pengaruh bentuk tepung level ke-i 

βj(i)  = Pengaruh bentuk enkapsulasi level ke-j tersarang pada bentuk tepung 

εk(ij)   =   Galat percobaan karena pengaruh bentuk tepung level ke-i, bentuk 
enkapsulasi level ke-j dan pada ulangan ke-k 
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i = 1, 2 

j = 1, 2, 3, 4, 5 

k  = 1, 2, 3, 4 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Kunyit : termasuk salah satu tanaman rempah dan obat asli dari wilayah 

Asia Tenggara.  

2. Jahe : tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan 

bahan obat. 

3. Feed Additive : bahan yang tidak termasuk zat makanan yang ditambahkan 

dengan jumlah sedikit yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan 

meningkatkan efisiensi pakan dengan mengurangi mikroorganisme 

pengganggu atau meningkatkan mikroba yang menguntungkan yang ada 

dalam saluran pencernaan. 

4. Enkapsulasi : proses dimana satu atau lebih material dilapisi oleh material 

lain, baik material yang dilapisi maupun yang melapisi umumnya berupa 

cairan atau partikel gas. 

5. Minyak atsiri : mengatur keluarnya asam lambung agar tidak berlebihan dan 

mengurangi pekerjaan usus dalam mencerna zat makanan. 

6. Konsumsi pakan : banyaknya pakan yang diberikan dikurangi sisa pakan 

yang ada. 

7. Bobot potongan dada dan punggung : karkas setelah diambil bagian paha 

dan sayapnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Persentase Karkas, Persentase 
Bobot Potongan Dada dan Punggung, Kolesterol Daging Dada dan 
Persentase Lemak Abdominal 

 Pengaruh penggunaan aditif dalam pakan yang berupa campuran kunyit 

dan jahe dalam bentuk tepung dan terenkapsulasi terhadap kualitas karkas ayam 

pedaging, yang meliputi persentase karkas, persentase bobot potongan dada dan 

punggung, kolesterol daging dada dan persentase lemak abdominal ditunjukkan 

pada Tabel 6. 

Tabel 7. Persentase Karkas, Persentase bobot Potongan Dada dan Punggung, 
Kolesterol Daging Dada, Dan Persentase Lemak Abdominal 

Perlakuan Persentase  
Karkas (%) 

Persentase bobot 
dada dan 
punggung(%) 

Kolesterol 
daging dada 
(mg/100g) 

Persentase 
lemak 
abdominal (%) 

Tepung 67,27±0,67a 53,36±1,74 79,37±0,46 2,32±0,22 

Enkapsulasi  68,32±0,85b 51,99±1,21 79,01±0,46 2,04±0,25 
a,b dalam kolom yang sama menunjukkan perbedaan pengaruh nyata ( P<0,05) 

 

4.1.1 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Persentase Karkas 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata persentase karkas dari perlakuan 

campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung 67,27±0,67 % perlakuan 

campuran kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi 68,32±0,85 %. 

Dari analisis statistik pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa bentuk 

perlakuan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung dan terenkapsulasi 

memberikan pengaruh nyata ( P<0,05) terhadap persentase karkas. Faktor yang 

menentukan persentase karkas meliputi bobot karkas, jumlah daging yang 
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dihasilkan, dan kualitas daging dari karkas yang bersangkutan. Faktor nilai karkas 

dapat diukur secara objektif  seperti bobot karkas dan daging, dan secara subjektif 

misalnya dengan pengujian organoleptik atau panel (Abubakar, 2003). Kecepatan 

pertumbuhan pada ternak unggas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya: heriditas, hormon, jenis kelamin, umur, kualitas dan kuantitas 

ransum, temperatur dan sistem perkandangan (Tuti, 1997). Dari beberapa faktor 

tersebut ternyata dapat di tarik kesimpulan pakan yang mengandung campuran 

kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi memiliki kualitas yang lebih baik dari 

pada bentuk tepung sehingga persentase karkas yang diperoleh dari campuran 

pakan bentuk enkapsulasi lebih baik dari pada bentuk tepung. Hal ini diduga 

dengan proses enkapsulasi kandungan zat-zat yang terkandung didalam kunyit 

dan jahe terlindungi sehingga efek senyawa bioaktif yang ditimbulkan lebih 

tinggi. Menurut Frandson (1992) absorbsi yang berjalan dengan lancar di dalam 

duodenum akan menyebabkan distensi di dalam duodenum semakin menurun 

yang kemudian merangsang pleksus neutral mesentrik  untuk mengirimkan implus 

syaraf untuk lapar sehingga akan timbul kontraksi lapar, dan ini akan berpengaruh 

pada peningkatan konsumsi ransum, juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan.  

Kristiono (2005) menyatakan bahwa penambahan 0,5% tepung kunyit 

mampu meningkatkan penampilan ayam pedaging. Zat kurkumin pada kunyit 

mempunyai khasiat sebagai antibakteri dan dapat merangsang dinding kantung 

empedu untuk mengeluarkan cairan empedu sehingga dapat memperlancar 

metabolisme lemak. Cairan empedu adalah suatu cairan garam yang berwarna 

kuning kehijauan yang mengandung kolesterol, fosfolipid, lesitin serta pigmen 
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empedu. Garam-garam empedu tersebut dapat membantu dalam menciptakan 

suasana lebih alkali dalam chime agar absorbsi berjalan dengan lancar.  

Thompson et al., (1973) bahwa rimpang jahe juga merupakan enzim 

proteolitik yang termasuk golongan thiol proteinase yang mempunyai gugus 

sulfidehidril bebas, sedangkan secara umum fungsi enzim dalam tubuh ayam 

adalah lebih mudah dalam mencerna dan meningkatkan kapasitas daya cerna 

sehingga diharapkan diperoleh zat pakan yang lebih banyak untuk diserap. 

Dengan pertumbuhan yang cepat maka akan terjadi peningkatan bobot badan yang 

cepat, dengan bobot badan yang tinggi maka persentase karkas akan juga semakin 

tinggi.  

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa bentuk enkapsulasi cenderung 

memberikan pengaruh persentase karkas lebih tinggi dibandingkan bentuk tepung. 

Enkapsulasi bertujuan untuk melindungi komponen bahan pakan yang sensitif 

terhadap kerusakan karena proses oksidasi, mengurangi kehilangan nutrisi dan 

merubah komponen bahan pakan cair ke bentuk padat yang lebih mudah 

ditangani, melindungi pigmen dan meningkatkan kelarutan (Shelke, 2006). 

 

4.1.2 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Persentase Bobot Potongan 
Dada dan Punggung 

Pengaruh bentuk perlakuan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung dan enkapsulasi terhadap persentase bobot potongan dada dan punggung 

dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata persentase bobot 

potongan dada dan punggung dari perlakuan bentuk tepung 53,36±1,74 % dan 

perlakuan bentuk enkapsulasi 51,99±1,21 %. 
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Dari analisis statistik pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa bentuk perlakuan 

campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung dan enkapsulasi memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata ( P>0,05) terhadap persentase bobot potongan 

dada dan punggung. Resnawati (2004) menyatakan bahwa persentase bobot dada 

dan punggung akan bertambah dengan bertambahnya bobot badan dan bobot 

karkas.  

Dari nilai analisis bobot dada dan punggung ini diketahui bahwa terjadinya 

ketidaksesuaian antara persentase bobot dada dan punggung dengan persentase 

karkas, dimana hasil analisis untuk persentase karkas menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P<0,05) sedangkan untuk persentase bobot dada dan punggung 

menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa laju 

perkembangan saluran dan organ pencernaan lebih cepat dibandingkan dengan 

laju pertumbuhan.  

 

4.1.3 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Kandungan Kolesterol Daging 
Dada 

Pengaruh bentuk perlakuan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung dan terenkapsulasi terhadap kandungan kolesterol daging dada dapat 

dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata kandungan kolesterol 

daging dada dari perlakuan bentuk tepung 79,37±0,46 mg/100g dan perlakuan 

bentuk enkapsulasi 79,01±0,46 mg/100g. 

Dari analisis statistik pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa bentuk 

perlakuan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung dan terenkapsulasi 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P>0,05) terhadap kandungan 

kolesterol daging dada. Kandungan kolesterol dari penelitian ini masih standart 
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(Supadmo dan Sutardi, 1997 disitasi oleh Atmomarsono, 2004) yaitu 79 mg/100g 

bobot badan. Hasil penelitian Solichedi et al (2003) menunjukkan bahwa 

penggunaan kunyit segar dengan level 2%, 4%, 6% dan 8%, secara umum 

menunjukkan terjadinya penurunan kolesterol darah dan kolesterol daging dada 

maupun daging paha bila dibandingkan dengan ransum tanpa kunyit. Tidak 

terjadinya perbedaan yang berbeda nyata pada penelitian ini diduga level yang 

diberikan masih rendah sehingga tidak menyebabkan penurunan kandungan 

kolesterol daging dada.  

 

4.1.4 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Persentase Lemak Abdominal 

Pengaruh bentuk perlakuan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung dan enkapsulasi terhadap persentase lemak abdominal dapat dilihat pada 

Tabel 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata persentase lemak abdominal dari 

perlakuan bentuk tepung 2,32±0,22 % dan perlakuan bentuk enkapsulasi 

2,04±0,25 %. 

Dari analisis statistik pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa bentuk 

perlakuan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung dan terenkapsulasi 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata ( P>0,05) terhadap persentase 

lemak abdominal. Kandungan zat-zat bioaktif dalam bentuk enkapsulasi dapat 

diserap oleh tubuh dengan baik sehingga didapatkan nilai persentase lemak 

abdominal yang lebih rendah dari pada bentuk tepung, walaupun tidak cukup 

rendah untuk berbeda nyata dari yang berbentuk tepung. Hasil penelitian 

Solichedi et al (2003) menunjukkan bahwa penggunaan kunyit segar dengan level 

2%, 4%, 6% dan 8%, menunjukkan terjadinya penurunan lemak karkas dan lemak 



29 
 

abdominal. Tidak terjadinya pengaruh yang berbeda nyata pada penelitian ini 

dimungkinkan bahwa level yang diberikan masih rendah sehingga tidak 

menurunkan persentase lemak abdominal.  

 

4.2 Pengaruh Level Yang Tersarang Pada Bentuk Tepung dan 
Terenkapsulasi Terhadap Persentase Karkas, Persentase Bobot 
Potongan Dada dan punggung, Kolesterol Daging Dada dan 
Persentase Lemak Abdominal  

Pengaruh penggunaan aditif pakan yang berupa campuran kunyit dan jahe 

dalam bentuk tepung dan terenkapsulasi terhadap persentase karkas, persentase 

bobot potongan dada dan punggung, kandungan kolesterol daging dada dan 

persentase lemak abdominal berdasarkan level pemberiannya ditunjukkan pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Persentase Karkas, Bobot Potongan Dada dan Punggung, Kolesterol 
Daging Dada dan Persentase Lemak Abdominal Berdasarkan Level 
Pemberian 

Perlakuan  Persentase  
karkas (%) 

Persentase 
bobot dada dan 
punggung(%) 

Kolesterol 
daging dada 

Persentase 
lemak 
abdominal (%) 

Tepung  
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

 
68,01 ± 1,43 
67,32 ± 0,74 
67,52 ± 1,29 
67,32 ± 1,40 
66,17 ± 1,99 

 
53,03 ± 2,30 
52,70 ± 2,28 
56,43 ± 5,43 
52,40 ± 3,60 
52,25 ± 1,74 

 
78,94 ± 0,62a 

79,76 ± 0,28a 

79,91 ± 0,11a 

79,34 ± 0,63a 

78,90 ± 0,77a 

 
2,30 ± 0,66 
2,01 ± 0,33 
2,46 ± 0,57 
2,57 ± 0,90 
2,24 ± 0,32 

Enkapsulasi  
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

 
69,32 ± 4,30 
68,23 ± 0,92 
67,16 ± 0,87 
68,94 ± 5,25 
67,94 ± 1,51 

 
53,39 ± 1,93 
51,83 ± 3,89 
50,08 ± 2,26 
52,32 ± 2,33 
52,32 ± 2,99 

 
79,22 ± 0,44a 

78,77 ± 0,93a 

78,37 ± 0,67a 

79,13 ± 0,56a 

79,56 ± 0,54b 

 
2,48 ± 0,25 
1,82 ± 0,08 
1,96 ± 0,72 
1,96 ± 0,50 
1,99 ± 0,59 

Keterangan: Huruf yang berbeda dalam kolom dan kelompok yang sama 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
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4.2.1 Pengaruh Level Perlakuan Pada Bentuk Tepung dan Terenkapsulasi 
Terhadap Persentase Karkas Ayam 

 Nilai rata-rata persentase karkas tertinggi pada Tabel 8 diperoleh pada 

penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung dengan level 0,4 % 

yaitu sebesar 67,52 ± 1,29% dan persentase terendah adalah pada level 

penambahan 0,8 % yaitu sebesar 66,17 ± 1,99 %. Nilai rata-rata persentase karkas 

tertinggi pada Tabel 8 diperoleh pada penambahan campuran kunyit dan jahe 

dalam bentuk enkapsulasi dengan level 0,6 % yaitu sebesar 68,94 ± 5,25 % dan 

persentase terendah adalah pada level penambahan 0,4 % yaitu sebesar 67,16 ± 

0,87 %. Secara umum dari semua perlakuan, nilai rata-rata persentase karkas 

terendah adalah pada level penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung 0,8 % yaitu sebesar 66,17 ± 1,99 %, sedangkan rata-rata persentase 

tertinggi pada level penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk 

enkapsulasi dengan level 0,6 % yaitu sebesar 68,94 ± 5,25 % 

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa beberapa 

level penambahan campuran kunyit dan jahe memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas. Hal ini diduga level yang 

diberikan masih rendah sehingga tidak meningkatkan persentase karkas. Farida 

(2009) melaporkan bahwa penambahan campuran kunyit dan jahe berbagai level 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap jumlah mikroba non 

patogen (bakteri asam laktat dan Lactobacillus sp). Padahal Soeharsono, (1998) 

menyatakan bahwa mikroba hidup non-patogen, yang diberikan pada ternak 

berguna untuk untuk memperbaiki laju pertumbuhan, efisiensi konversi ransum, 

dan kesehatan ternak. Diduga level yang digunakan dalam penelitian ini terlalu 

rendah sehingga aspek antimikroba dari campuran kunyit dan jahe tidak muncul. 
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Siregar dkk. (1981) menyatakan bahwa persentase karkas ayam pedaging 

bervariasi antara 65-75 % dari bobot badan. Persentase karkas rata-rata dari hasil 

penelitian berada pada kisaran normal.  

 

4.2.2 Pengaruh Level Perlakuan Pada Bentuk Tepung dan Terenkapsulasi 
Terhadap Persentase Bobot Potongan Dada dan Punggung 

 Nilai rata-rata persentase bobot potongan dada dan punggung tertinggi 

pada Tabel 8 diperoleh pada penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk 

tepung dengan level 0,4 % yaitu sebesar 56,43 ± 5,43 % dan persentase terendah 

adalah pada level penambahan 0,8 % yaitu sebesar 52,25 ± 1,74 %. Nilai rata-rata 

persentase bobot potongan dada dan punggung tertinggi pada Tabel 8 diperoleh 

pada penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi dengan 

level 0,6 % dan 0,8 % yaitu sebesar 52,32 ± 2,33 % dan 52,32 ± 2,99 % 

sedangkan persentase terendah adalah pada level penambahan 0,4 % yaitu sebesar 

50,08 ± 2,26 %. Secara umum dari semua perlakuan, nilai rata-rata persentase 

bobot potongan dada dan punggung tertinggi diperoleh dari penambahan 

campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung dengan level 0,4 % yaitu sebesar 

56,43 ± 5,43 %, sedangkan nilai rata-rata persentase daging dada terendah 

diperoleh dari penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung 

dengan level penambahan 0,8 % yaitu sebesar 52,25 ± 1,74 %. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa beberapa 

level penambahan campuran kunyit dan jahe memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap persentase bobot potongan dada dan punggung. 

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh hasil bobot karkas yang tidak berbeda 

disetiap level perlakuan. Seperti yang dikemukakan oleh Hayse dan Morion 
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(1973) bahwa persentase bobot potongan dada dan punggung akan bertambah 

dengan bertambahnya bobot badan dan bobot karkas. Lebih lanjut dikemukakan 

bahwa persentase bobot potongan dada dan punggung ayam betina lebih besar 

dibandingkan dengan ayam jantan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan 

hanya terjadi pada bagian yang termasuk non karkas.  

Menurut Hayse dan Morion (1973), secara umum faktor utama yang 

menentukan variasi hasil daging adalah ukuran, jenis kelamin, konformasi tubuh 

dan genetik unggas. Fatimah dan Neswata (1984) menyatakan bahwa berat karkas 

sangat erat berhubungan dengan berat badan dimana semakin meningkatnya berat 

badan maka karkas meningkat pula. 

 

4.2.3 Pengaruh Level Perlakuan Pada Bentuk Tepung dan Terenkapsulasi 
Terhadap Kandungan Kolesterol Daging Dada 

 Nilai rata-rata kandungan kolesterol daging dada terendah pada Tabel 8 

diperoleh pada penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung 

dengan level 0,8 % yaitu sebesar 78,90 ± 0,77 mg/100g dan persentase tertinggi 

adalah pada level penambahan 0,4 % yaitu sebesar 79,91 ± 0,11 mg/100g. Nilai 

rata-rata kandungan kolesterol daging dada terendah pada Tabel 8 diperoleh pada 

penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi dengan level 

0,4 % yaitu sebesar 78,37 ± 0,67 mg/100g dan nilai tertinggi adalah pada level 

penambahan 0,8 % yaitu sebesar 79,56 ± 0,54 mg/100g. Secara umum dari semua 

perlakuan, nilai rata-rata kandungan kolesterol daging dada terendah diperoleh 

dari penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi dengan 

level 0,4 % yaitu sebesar 78,37 ± 0,67 mg/100g, sedangkan untuk nilai rata-rata 

kandongan kolesterol daging tertinggi diperoleh dari penambahan campuran 
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kunyit dan jahe dalam bentuk tepung dengan level 0,4 % yaitu sebesar 79,91 ± 

0,11 mg/100g. Tidak munculnya hypocholesteremik dari campuran kunyit dan 

jahe diduga level yang digunakan dalam penelitian ini masih terlalu rendah. 

 

4.2.4 Pengaruh Level Perlakuan Pada Bentuk Tepung dan Terenkapsulasi 
Terhadap Persentase Lemak Abdominal 

 Nilai rata-rata persentase lemak abdominal terendah pada Tabel 8 

diperoleh pada penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk tepung 

dengan level 0,2 % yaitu sebesar 2,01 ± 0,33 % dan persentase tertinggi adalah 

pada level penambahan 0,6 % yaitu sebesar 2,57 ± 0,90 %. Nilai rata-rata 

persentase lemak abdominal terendah pada Tabel 8 diperoleh pada penambahan 

campuran kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi dengan level 0,2 % yaitu 

sebesar 1,82 ± 0,08 % dan persentase tertinggi adalah pada level penambahan 0,8 

% yaitu sebesar 1,99 ± 0,59 %. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa beberapa 

level penambahan campuran kunyit dan jahe memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap persentase lemak abdominal. Hal ini diduga pakan yang 

diberikan tidak dapat diserap dengan sempurna sehingga efek yang ditimbulkan 

kurang optimal. Hal ini mengindikasikan dengan proses enkapsulasi komponen 

zat pakan yang ada didalam pakan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 

ayam, dimana hal ini berlawanan dengan pendapat Versic (2000) Enkapsulasi 

dapat melindungi flavor dan aroma serta dapat meningkatkan kelarutan. Solichedi 

et al (2003) penggunaan kunyit segar dengan level 2%, 4%, 6% dan 8%, hasil 

penelitianya menunjukkan terjadinya penurunan lemak karkas dan lemak 

abdominal. Fungsi kunyit dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas 
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adalah merangsang dinding kantong empedu mengeluarkan cairan empedu dan 

merangsang keluarnya getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, 

dan protease yang berguna untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti 

karbohidrat, lemak, dan protein (Anonymous, 2009a). 

Tabel 8 menunjukkan kecenderungan bahwa penambahan campuran 

kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi dapat memberikan penurunan 

persentase lemak abdominal terendah pada level 0,2 %. Pada level 0,8 % memiliki 

persentase lemak abdominal yang tertinggi hal ini tidak terlepas dari sifat jahe 

yang lebih panas maka pakan perlakuan ini akan menyuplai energi untuk 

kebutuhan ternak, kelebihan energi akan disimpan oleh tubuh ternak dalam bentuk 

lemak (lemak abdominal) yang nantinya dapat digunakan sebagai cadangan 

makanan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa, 

- Penambahan campuran kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi 

memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada bentuk tepung terhadap 

persentase karkas, tetapi tidak lebih baik untuk persentase bobot potongan 

dada dan punggung, kandungan kolesterol daging dada dan persentase 

lemak abdominal.  

- Pada level 0,4 % campuran kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi 

memberikan pengaruh terhadap penurunan kandungan kolesterol daging 

dada. 

 

5.2 Saran  

 Sebaiknya digunakan  campuran kunyit dan jahe dalam bentuk enkapsulasi 

dengan level 0,4% dalam pakan untuk mendapatkan penurunan kadar kolesterol 

dalam daging.  
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Lampiran 1. Proses Pembuatan Tepung Kunyit dan Jahe  

Kunyit   Jahe 

 

 

Dibersihkan 

 

Dicuci 

 

Dirajang/dipotong 

 

Dikeringkan dengan matahari 

 

Digiling  

 

                                 Tepung kunyit                   Tepung jahe 

                                                

Gambar 1. Proses pembuatan tepung kunyit dan jahe 
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Lampiran 2. Proses Enkapsulasi Kunyit dan Jahe  

                                                                                                                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses enkapsulasi 

 

 

 

 

Kunyit dan Jahe Ekstrak dengan alat juicer 
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Lampiran 3. Koefisien Keragaman Bobot Badan DOC Ayam Pedaging yang 
Digunakan Selama Penelitian 

Ayam Perlakuan BB (gr) (x - x¯) (x - x¯)² 

TEPUNG 

 
P0U1 42,10 -3,05 9,30 

44,3 -0,85 0,72 

42,1 -3,05 9,30 

52 6,85 46,93 

P0U2 44,8 -0,35 0,12 

49 3,85 14,83 

44,6 -0,55 0,30 

44,9 -0,25 0,06 

P0U3 44,2 -0,95 0,90 

49,9 4,75 22,57 

42,4 -2,75 7,56 

44,8 -0,35 0,12 

P0U4 40,2 -4,95 24,50 

44,1 -1,05 1,10 

47,7 2,55 6,51 

36,4 -8,75 76,55 

P1U1 39,8 -5,35 28,62 

48,2 3,05 9,31 

51 5,85 34,23 

39,4 -5,75 33,06 

P1U2 41,8 -3,35 11,22 

45,5 0,35 0,12 

41,5 -3,65 13,32 

37 -8,15 66,41 
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P1U3 43,4 -1,75 3,06 

42,8 -2,35 5,52 

43,8 -1,35 1,82 

42,9 -2,25 5,06 

P1U4 38,7 -6,45 41,59 

45,1 -0,05 0,00 

48,2 3,05 9,31 

46 0,85 0,72 

P2U1 49,9 4,75 22,57 

43,9 -1,25 1,56 

47,6 2,45 6,01 

46,6 1,45 2,10 

P2U2 42,6 -2,55 6,50 

40,7 -4,45 19,80 

43,5 -1,65 2,72 

50,3 5,15 26,53 

P2U3 40,2 -4,95 24,50 

47,3 2,15 4,63 

47,5 2,35 5,53 

44,5 -0,65 0,42 

P2U4 42,9 -2,25 5,06 

43,4 -1,75 3,06 

49,2 4,05 16,41 

44,5 -0,65 0,42 

P3U1 38,9 -6,25 39,05 

44,4 -0,75 0,56 

47,6 2,45 6,01 

43,7 -1,45 2,10 



45 
 

P3U2 50,8 5,65 31,93 

43,5 -1,65 2,72 

40 -5,15 26,52 

49,4 4,25 18,07 

P3U3 50,7 5,55 30,81 

45,8 0,65 0,42 

49,1 3,95 15,61 

54,2 9,05 81,91 

P3U4 44,3 -0,85 0,72 

49,4 4,25 18,07 

36,7 -8,45 71,39 

46,3 1,15 1,32 

P4U1 45 -0,15 0,02 

39,4 -5,75 33,06 

47,7 2,55 6,51 

42,8 -2,35 5,52 

P4U2 49 3,85 14,83 

44,3 -0,85 0,72 

44,4 -0,75 0,56 

43,3 -1,85 3,42 

P4U3 45 -0,15 0,02 

49,5 4,35 18,93 

45,4 0,25 0,06 

42,4 -2,75 7,56 

P4U4 42,5 -2,65 7,02 

47,7 2,55 6,51 

43,7 -1,45 2,10 

44,4 -0,75 0,56 
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ENKAPSULASI 

 

P0U1 44,3 -0,85 0,72 

45,6 0,45 0,20 

42,6 -2,55 6,50 

40,2 -4,95 24,50 

P0U2 55,3 10,15 103,04 

42,5 -2,65 7,02 

47,5 2,35 5,53 

39,8 -5,35 28,62 

P0U3 45,9 0,75 0,56 

38,4 -6,75 45,55 

43,5 -1,65 2,72 

48,5 3,35 11,23 

P0U4 42,9 -2,25 5,06 

37 -8,15 66,41 

44,5 -0,65 0,42 

52 6,85 46,93 

P1U1 40,5 -4,65 21,62 

43,6 -1,55 2,40 

46,9 1,75 3,06 

41,7 -3,45 11,90 

P1U2 48,8 3,65 13,33 

44,8 -0,35 0,12 

44,3 -0,85 0,72 

46,2 1,05 1,10 

P1U3 55,6 10,45 109,22 

47,5 2,35 5,53 

42 -3,15 9,92 
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45,8 0,65 0,42 

P1U4 51,7 6,55 42,91 

46,9 1,75 3,06 

42,9 -2,25 5,06 

45,1 -0,05 0,00 

P2U1 44,4 -0,75 0,56 

40,9 -4,25 18,06 

42,5 -2,65 7,02 

52,7 7,55 57,01 

P2U2 44 -1,15 1,32 

40 -5,15 26,52 

41,3 -3,85 14,82 

43,9 -1,25 1,56 

P2U3 48 2,85 8,13 

43,9 -1,25 1,56 

47,3 2,15 4,63 

48,2 3,05 9,31 

P2U4 55,2 10,05 101,02 

54 8,85 78,33 

43,5 -1,65 2,72 

48,5 3,35 11,23 

P3U1 43,7 -1,45 2,10 

45,4 0,25 0,06 

41,9 -3,25 10,56 

49,1 3,95 15,61 

P3U2 47 1,85 3,42 

43,6 -1,55 2,40 

42,4 -2,75 7,56 



48 
 

45,9 0,75 0,56 

P3U3 38,3 -6,85 46,91 

39,1 -6,05 36,59 

38,7 -6,45 41,59 

44,9 -0,25 0,06 

P3U4 44,9 -0,25 0,06 

50,9 5,75 33,07 

45,8 0,65 0,42 

46 0,85 0,72 

P4U1 48,3 3,15 9,93 

46,9 1,75 3,06 

52 6,85 46,93 

44,5 -0,65 0,42 

P4U2 48 2,85 8,13 

42,4 -2,75 7,56 

37 -8,15 66,41 

49,8 4,65 21,63 

P4U3 48,9 3,75 14,07 

45,7 0,55 0,30 

48 2,85 8,13 

52,9 7,75 60,07 

P4U4 44,4 -0,75 0,56 

48 2,85 8,13 

46,7 1,55 2,40 

45,2 0,05 0,003 

Jumlah 7223,90   2475,76 

Rata-rata 45,15     

Sd  3,96 
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Sd = ∑ ² 

 = 
.  

 = 3,96 

 

Koefisien Keragaman (KK) 

KK  =  
 

 100% 

 = ,
.

 100% 

 = 8,77 % 

Kesimpulan : Nilai koefisien keragaman di bawah 10 % menunjukkan bobot 
badan relatif homogen. 
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Lampiran 4. Rata- rata Konsumsi Pakan (g/ekor), dan Berat Badan (g)   

Rata- rata Konsumsi Pakan dan Berat Badan 

Bentuk pakan Perlakuan Konsumsi pakan Berat badan 

Tepung 

P0 2341,24 ± 352,73 1482,56 ± 72,09 
P1 2362,89 ± 335,73 1496,81 ± 85,59 
P2 2257,77 ± 317,58 1461,71 ± 108,89 
P3 2310,15 ± 317,21 1484,92 ± 38,41 
P4 2231,52 ± 271,91 1458,08 ± 234,77 

Enkapsulasi 

P0 2250,00 ± 305,67 1449,56 ± 122,53 
P1 2174,60 ± 301,07 1473,13 ± 55,76 
P2 2309,92 ± 342,40 1507,94 ± 121,98 
P3 2149,89 ± 293,16 1524,92 ± 49,89 
P4 2300,61 ± 327,80 1558,79 ± 114,82 
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Lampiran 5. Analisis Statistik Persentase karkas (%) 

 

Standart deviasi 

  Sd = 
∑ ²

 

 

Faktor koreksi 

FK = 
∑ ∑ ∑

 

      = 
,  ²  

        = 18381,9067 

 

Jumlah kuadrat total  

JKT = ∑ ∑ ∑ 2 - FK 

= ( 69,05942 + ...... + 68,83552 ) – 18381,9067 

= 210,55 

 

 

Bentuk pakan Perlakuan  
Ulangan 

Total Rataan Sd 1 2 3 4 

Tepung 

P0 69,06 65,92 68,81 68,25 272,04 68,01 1,43 
P1 66,59 68,25 66,88 67,56 269,28 67,32 0,74
P2 68,26 65,59 68,28 67,93 270,06 67,52 1,29 
P3 69,10 65,67 67,39 67,14 269,30 67,32 1,40 
P4 67,06 63,18 67,19 67,26 264,68 66,17 2,00 

Total 340,06 328,61 338,54 338,15 1345,15   

Enkapsulasi 

P0 69,37 64,67 75,03 68,20 277,28 69,32 4,30 
P1 67,55 67,51 69,47 68,40 272,92 68,23 0,93 
P2 66,27 66,84 68,33 67,18 268,62 67,16 0,87 
P3 76,15 69,36 66,03 64,23 275,77 68,94 5,25 
P4 68,99 65,72 68,19 68,84 271,74 67,94 1,52 

Total 348,32 334,10 347,05 336,85 1366,33   
      2711,69   
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Jumlah kuadrat bentuk 

JKBentuk  = ∑ ∑ ∑ ² – FK  

 = 
, ² , ²

  
 18381,9067 

=  10,9975 

Jumlah kuadrat perlakuan  

JK (L-tepung) = 
∑ ∑ ²

 – 
∑ ∑ ²

  

 = , ²  ..…  , ²  , ²
  

 

 = 7,2872 

JK (L-enkapsulasi) = 
∑ ∑ ²

 – 
∑ ∑ ²

  

 = , ²  …..  , ²  , ²
  

 

 = 11,5958 

Analisis Ragam Persentase Karkas 

SK db JK KT Fhitung F Tabel 
F 0,05 F 0,01 

Bentuk  1 10,9975 10,9975 4,6592 4,17 7,56 
( L-Bentuk) 8 18,8830 2,3604 0,3919 2,27 3,17 
Galat  30 180,6696 6,0223    
Total  39      
Kesimpulan: F hit >F5 % dalam bentuk berarti bentuk memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap persentase karkas. 

 F hit <F5 % dalam level berarti level tersarang pada bentuk tidak 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap persentase 
karkas. 
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Hasil Uji Jarak Duncan’s 

SE =   

    = ,  

   = 0,22 

JNT = JND X SE 

 = 2,89 X 0,22 

 = 0,64 

  2 
JND 5 % 2,89 

JNT 5 % 0,64 
 

Bentuk Rataan        Notasi 

Tepung 67,27 a 

Enkapsulasi  68,32    b 
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 Lampiran 6. Analisis Statistik Persentase Bobot dada dan Punggung(%) 

 

Standart deviasi 

  Sd = 
∑ ²

 

 

Faktor koreksi 

FK = 
∑ ∑ ∑

 

      = 
,  ²  

        = 110980,9576 

 

Jumlah kuadrat total  

JKT = ∑ ∑ ∑ 2 - FK 

= ( 51,922 + ...... + 56,482 ) – 110980,9576 

= 373,9563 

 

 

Bentuk 
pakan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 1 2 3 4 

Tepung 

P0 51,92 50,70 56,04 53,44 212,10 53,03 2,30 
P1 52,44 52,06 50,42 55,86 210,78 52,70 2,28 
P2 63,05 50,20 57,95 54,52 225,72 56,43 5,43 
P3 53,76 47,02 54,46 54,37 209,61 52,40 3,60 
P4 54,43 51,72 52,58 50,27 209,00 52,25 1,74 

Total 275,60 251,70 271,45 268,46 1067,21   

Enkapsulasi 

P0 52,80 51,50 53,17 56,07 213,54 53,39 1,93 
P1 50,80 48,19 57,34 51,00 207,33 51,83 3,89
P2 47,78 50,15 53,14 49,25 200,32 50,08 2,26 
P3 52,69 54,40 53,19 48,99 209,27 52,32 2,33 
P4 49,68 50,69 52,43 56,48 209,28 52,32 3,00 

Total 253,75 254,93 269,27 261,79 1039,74   
      2106,95   
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Jumlah kuadrat bentuk 

JKBentuk  = ∑ ∑ ∑ ² – FK  

 = 
, ² , ²

  
 110980,9576 

=  18,8650 

 

Jumlah kuadrat perlakuan  

JK (L-tepung) = 
∑ ∑ ²

 – 
∑ ∑ ²

  

 = , ²  ..…  , ²  , ²
  

 

 = 48,5130 

JK (L-enkapsulasi) = 
∑ ∑ ²

 – 
∑ ∑ ²

  

 = , ²  …..  , ²  , ²
  

 

 = 23,3402 

 

Analisis Ragam Persentase Bobot Potongan dada dan Punggung 

SK db JK KT Fhitung F 0,05 F 0,01 
Bentuk  1 18,8650 18,8650 2,1004 4,17 7,56 
( L-Bentuk) 8 71,8532 8,9816 0,9513 2,27 3,17 
Galat  30 283,2381 9,4413    
Total  39 373,9563     
Kesimpulan: F hit <F5 % dalam bentuk berarti bentuk tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap persentase bobot dada dan 
punggung. 

 F hit <F5 % dalam level berarti level tersarang pada bentuk tidak 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap persentase bobot 
dada dan punggung. 
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Lampiran 7. Analisis Statistik Kolesterol daging dada (mg/100g) 

 

 

Standart deviasi 

  Sd = 
∑ ²

 

 

Faktor koreksi 

FK = 
∑ ∑ ∑

 

      = 
,  ²  

        = 250827,99 

 

Jumlah kuadrat total  

JKT = ∑ ∑ ∑ 2 - FK 

= ( 79,282 + ...... + 78,932 ) – 250827,99 

= 18,8047 

 

Bentuk  
pakan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 1 2 3 4 

Tepung 

P0 79,28 79,28 79,18 78,01 315,75 78,94 0,62 
P1 79,68 79,97 79,39 79,99 319,03 79,76 0,28 
P2 79,98 79,76 80,01 79,89 319,64 79,91 0,11 
P3 80,27 79,01 79,10 78,96 317,34 79,34 0,63 
P4 78,07 78,59 79,02 79,90 315,58 78,90 0,77 

Total 397,28 396,61 396,70 396,75 1587,34   

Enkapsulasi 

P0 78,9 79,05 79,87 79,06 316,88 79,22 0,44 
P1 78,07 77,98 79,96 79,08 315,09 78,77 0,94
P2 79,37 78,02 77,98 78,09 313,46 78,37 0,67
P3 78,98 78,56 79,89 79,08 316,51 79,13 0,56 
P4 80,10 79,91 79,29 78,93 318,23 79,56 0,54 

Total 395,42 393,52 396,99 394,24 1580,17   
      3167,51   
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Jumlah kuadrat bentuk 

JKBentuk  = ∑ ∑ ∑ ² – FK  

 = , ² , ²
  

 250827,99 

=  10,9975 

Jumlah kuadrat perlakuan  

JK (L-tepung) = 
∑ ∑ ²

 – 
∑ ∑ ²

  

 = , ²  ..…  , ²  , ²
  

 

 = 3,4225 

JK (L-enkapsulasi) = 
∑ ∑ ²

 – 
∑ ∑ ²

  

 = , ²  …..  , ²  , ²
  

 

 = 3,3203 

Analisis Ragam Kolesterol Daging Dada 

SK db JK KT Fhitung F 0,05 F 0,01 
Bentuk  1 1,2852 1,2852 1,5248 4,17 7,56 
( L-Bentuk) 8 6,7428 0,8428 2,3463 2,27 3,17 
Galat  30 10,7767 0,3592    
Total  39      
Kesimpulan: F hit <F5 % dalam bentuk berarti bentuk tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap kandungan kolesterol daging 
dada. 

 F hit >F5 % dalam level berarti level tersarang pada bentuk 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kandungan 
kolesterol daging dada. 
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Hasil Uji Jarak Duncan’s 

SE =   

    = ,  

   = 0,2997 

JNT = JND X SE 

 = 2,89 X 0,2997 

 = 0,8661 

  2 3 4 5 
JND 5 % 2,89 3,04 3,12 3,20 

JNT 5 % 0,8661 0,9111 0,9351 0,9590 

 

Bentuk Tepung 
 

 

 

 

 

 
Bentuk Enkapsulasi 

 

 

 

 

Level Rataan Notasi 

P4  
P0  
P3  
P1  
P2  

78,89 
78,93
79,33 
79,75 
79,91 

a 
a 
ab 
ab 
  b 

Level   Rataan Notasi 

P2  
P1  
P3  
P0  
P4  

78,36 
78,77 
79,13 
79,22 
79,56 

a 
ab 
ab 
ab 
  b 
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Lampiran 8. Analisis Statistik Persentase Lemak abdominal (%) 

 

Standart deviasi 

  Sd = 
∑ ²

 

 

Faktor koreksi 

FK = 
∑ ∑ ∑

 

      = 
, ²  

        = 189,7474 

 

Jumlah kuadrat total  

JKT = ∑ ∑ ∑ 2 - FK 

= ( 1,812 + ...... + 1,452 ) – 189,7474 

= 11,4424 

 

 

Bentuk 
pakan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 1 2 3 4 

Tepung 

P0 1,81 1,73 3,12 2,54 9,21 2,30 0,66 
P1 1,98 1,99 1,63 2,44 8,04 2,01 0,33 
P2 3,11 2,73 2,16 1,84 9,84 2,46 0,57 
P3 2,86 3,68 2,13 1,61 10,28 2,57 0,90 
P4 2,42 2,28 2,47 1,77 8,94 2,24 0,32 

Total 12,18 12,41 11,51 10,21 46,31   

Enkapsulasi 

P0 2,81 2,29 2,54 2,27 9,91 2,48 0,25 
P1 1,83 1,87 1,87 1,70 7,27 1,82 0,08 
P2 2,66 2,18 0,95 2,04 7,83 1,96 0,72 
P3 2,51 2,06 1,97 1,30 7,84 1,96 0,51 
P4 2,80 1,67 2,04 1,45 7,96 1,99 0,59 

Total 12,61 10,07 9,37 8,76 40,81   
      87,12   
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Jumlah kuadrat bentuk 

JKBentuk  = ∑ ∑ ∑ ² – FK  

 = , ² , ²
  

 189,7474 

=  0,7562 

Jumlah kuadrat perlakuan  

JK (L-tepung) = 
∑ ∑ ²

 – 
∑ ∑ ²

  

 = , ²  ..…  , ²  , ²
  

 

 = 0,7425 

JK (L-enkapsulasi) = 
∑ ∑ ²

 – 
∑ ∑ ²

  

 = , ²  …..  , ²  , ²
  

 

 = 1,0265 

Analisis Ragam Persentase Lemak Abdominal 

SK db JK KT Fhitung F 0,05 F 0,01 
Bentuk  1 0,7562 0,7562 3,4200 4,17 7,56 
( L-Bentuk) 8 1,7689 0,2211 0,7439 2,27 3,17 
Galat  30 8,92 0,2972    
Total  39 11,4424     
Keterangan : F hit <F5 % dalam bentuk berarti bentuk tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap lemak abdominal 

 F hit <F5 % dalam level berarti level tersarang pada bentuk tidak 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap lemak 
abdominal. 

. 
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