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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Singkong 

 Fermentasi Terhadap Persentase Karkas Puyuh 

      Perhitungan statistik pengaruh penambahan tepung kulit 

singkong fermentasi terhadap persentase karkas disajikan pada 

Lampiran 3. Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata persentase 

karkas disajikan pada Tabel 10 di bawah ini.  

Tabel 10. Rata-rata Persentase Karkas (%) 

Perlakuan Rata-rata (%) 

P0 56,00
b
±1,30 

P1 56,75
b
±1,24 

P2 55,86
ab

±0,71 

P3 53,93
a
±2,48 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap persentase karkas.
 

      Berdasarkan hasil uji Jarak Berganda Duncan’s, dapat 

diketahui bahwa penambahan tepung kulit singkong 

fermentasi ke dalam pakan basal memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap persentase bobot 

karkas puyuh. Uji Jarak Berganda Duncan’s ini dipakai agar 

hasilnya lebih teliti karena ada interval data. Terjadi perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) pada level perlakuan 12% (P3). 

Hal ini terjadi karena perbedaan kandungan protein kasar 

dalam pakan (Tabel 8), yaitu dengan semakin meningkatnya 

kandungan tepung kulit singkong fermentasi maka kandungan 
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protein kasar pakan semakin menurun. Perbedaan kandungan 

protein ini akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas 

puyuh. Elangovan, et al. (2000) menyatakan bahwa tingkat 

protein dalam pakan akan memberikan perbedaan pengaruh 

terhadap pertumbuhan puyuh. 

      Protein berfungsi sebagai pembentuk jaringan baru, selain 

itu juga mempertahankan jaringan lama dan mengganti 

jaringan yang rusak. Protein diperlukan untuk mendukung laju 

pertumbuhan. Laju pertumbuhan yang tinggi akan berarti pula 

bobot hidup yang tinggi. Yasmin (2002) melaporkan bahwa 

perubahan kandungan protein kasar dalam pakan dapat 

mempengaruhi performan produksi, khususnya bobot badan. 

Pakan yang diberikan pada puyuh harus mengandung nutrisi 

yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan 

salah satu nutrisi tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan 

dan penurunan produktivitas. Supriyati (2003) melaporkan 

bahwa pemberian produk fermentasi onggok pada ayam 

pedaging dapat memperbaiki produksi karkas dan tidak 

mempengaruhi kualitas pakan. 

      Pakan basal mengandung serat kasar masih lebih rendah 

dibandingkan batas maksimal berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia (Tabel 3), tetapi secara deskriptif terjadi 

peningkatan level mulai dari perlakuan 8% sampai dengan 

12%. Peningkatan kandungan serat kasar ini secara tidak 

langsung juga akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitas 

puyuh. Semakin tinggi kandungan serat kasar maka kecernaan 

pakan akan menurun. Bintang (1999) melaporkan bahwa 

penggunaan serat kasar yang tinggi dalam pakan, selain dapat 

menurunkan komponen yang mudah dicerna juga 

menyebabkan penurunan aktivitas enzim pemecah zat-zat 

makanan, seperti enzim yang membantu pencernaan 
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karbohidrat, protein, dan lemak. Serat yang terlalu tinggi akan 

sulit dicerna oleh puyuh dan akan mengganggu proses 

pencernaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno (1992) 

yang menyatakan bahwa pakan yang dikonsumsi dan dicerna 

dengan baik dapat lebih efisien untuk meningkatkan 

pertambahan bobot badan. 

      Selain hal di atas, masih ada faktor lain yang bisa 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan ternak, yaitu daya cerna 

dari puyuh itu sendiri. Puyuh yang memiliki daya cerna yang 

baik terhadap nutrisi pakan yang masuk ke dalam tubuh maka 

akan ditandai dengan semakin baik tingkat konversi pakannya. 

Hal lain yang menjadi indikasi adalah pertumbuhan dan 

tingkat produktivitasnya yang tinggi, sesuai dengan 

Kartasudjana dan Nayoan (1997) yang menyatakan bahwa 

kemampuan ternak untuk merubah zat-zat makanan yang 

terdapat dalam pakan menjadi daging, di tunjukkan dengan 

pertambahan bobot badan dari ternak tersebut. Ditambahkan 

oleh Mahfudz, dkk. (2009) yang menyatakan bahwa semakin 

meningkatnya kecernaan protein akan mempermudah 

metabolisme protein sehingga secara langsung juga akan 

meningkatkan bobot badan. 

      Besarnya persentase karkas sangat bergantung pada bobot 

hidup dan bobot komponen non karkas. Persentase karkas 

dihitung dari bobot karkas dibagi dengan bobot hidup 

dikalikan 100% (Utami, dkk. 2002). Produksi karkas erat 

hubungannya dengan dengan bobot hidup. Broiler dengan 

bobot hidup yang rendah akan menghasilkan bobot karkas 

yang rendah pula (Karouglu and Durdag, 2005). 

      Secara deskriptif rata-rata persentase karkas puyuh setiap 

perlakuan adalah P0 (56,00±1,30%); P1 (56,75±1,24%); P2 

(53,93±2,48%); dan P3 (55,86±0,71%). Artinya P1 mampu 
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menghasilkan persentase karkas yang sama dengan pakan 

kontrol. 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Singkong 

 Fermentasi Terhadap Persentase Jantung Puyuh 

      Perhitungan statistik pengaruh penambahan tepung kulit 

singkong fermentasi terhadap persentase jantung disajikan 

pada Lampiran 4. Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata 

persentase jantung disajikan pada Tabel 11 di bawah ini.  

Tabel 11. Rata-rata Persentase Jantung (%) 

Perlakuan Rata-rata (%) 

P0 0,75
a
±0,05 

P1 0,76
ab

±0,03 

P2 0,83
b
±0,06 

P3 0,84
b
±0,04 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap persentase jantung. 

      Berdasarkan hasil uji Jarak Berganda Duncan’s, dapat 

diketahui bahwa penambahan tepung kulit singkong 

fermentasi ke dalam pakan basal memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap persentase 

bobot jantung puyuh. Penambahan 10% atau lebih tepung kulit 

singkong fermentasi (P2 dan P3) berpengaruh sangat nyata 

terhadap bobot jantung, sedangkan pada level 8% (P1) tepung 

kulit singkong fermentasi tidak berbeda dengan P0. Kondisi 

yang seperti ini (P2 dan P3)  akan menurunkan persentase 

karkas, karena jantung merupakan salah satu komponen dari 
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non karkas, sementara karkas dihitung dengan mengurangi 

bobot hidup dengan total bobot non karkas yang meliputi 

darah, kepala, leher, kaki, bulu, dan organ dalam seperti usus, 

paru, jantung, ginjal, gizzard, serta hati (Andriana, 1997). 

Penambahan pada level 10% dan 12% menimbulkan 

peningkatan bobot jantung, diduga karena kuantitas pakan 

yang semakin banyak dan kandungan serat dalam pakan yang 

semakin meningkat. Hal ini menyebabkan gizzard bekerja 

lebih lama dan berat untuk mencerna pakan sehingga akan 

berdampak pada kerja jantung yang semakin berat. Gizzard 

akan membutuhkan energi lebih banyak karena tingkat 

kerjanya yang semakin berat dan energi diperoleh dari sari-sari 

makanan yang diedarkan oleh darah yang dipompa ke seluruh 

tubuh oleh jantung. Walaupun demikian, bobot jantung yang 

diperoleh dalam penelitian ini masih dalam kisaran normal. 

Fritzgerald (1969) menyatakan bahwa bobot jantung puyuh 

antara 0,6-0,9% dari bobot tubuhnya. Data di atas 

menunjukkan bahwa organ jantung berada dalam kondisi yang 

normal, artinya secara fisiologis jantung tidak mengalami 

gangguan metabolisme, baik karena infeksi oleh zat anti 

nutrisi maupun penyakit. 

      Menurut Bintang, dkk. (1999) bahwa penggunaan produk 

fermentasi inti sawit dalam pakan sampai level 15% tidak 

mengakibatkan abnormalitas (pembesaran) atau gangguan 

metabolisme pada organ dalam itik. Oboh (2006) melaporkan 

bahwa terjadi penurunan kadar sianogenik sebesar 86,1% 

setelah fermentasi. Hal ini didukung pula dengan penelitian 

Adamafio et, al., (2010) yang menyatakan bahwa terjadi 

penurunan kadar HCN mencapai 86,2% setelah fermentasi. 

Frandson (1992) menyatakan bahwa jantung sangat rentan 

terhadap racun dan zat anti nutrisi, pembesaran jantung dapat 
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terjadi karena adanya akumulasi racun pada otot jantung, 

selain itu ukuran sel pada otot jantung dapat meningkat 

disebabkan karena jantung bekerja lebih keras, ukuran besar 

kecilnya jantung dipengaruhi oleh besar tubuh yang berbeda-

beda. Meskipun fermentasi tidak 100% menghilangkan 

menghilangkan kadar HCN, tetapi penambahan tepung kulit 

singkong fermentasi tidak menimbulkan abnormalitas bobot 

jantung. Terjadi penurunan kadar HCN sebesar 86,2% setelah 

fermentasi (Adamafio et al., 2010). 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Singkong 

 Fermentasi Terhadap Persentase Hati Puyuh 

      Perhitungan statistik pengaruh penambahan tepung kulit 

singkong fermentasi terhadap persentase hati disajikan pada 

Lampiran 5. Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata persentase 

hati disajikan pada Tabel 12 di bawah ini.  

Tabel 12. Rata-rata Persentase Hati (%) 

Perlakuan Rata-rata (%) 

P0 2,78±0,25 

P1 2,80±0,16 

P2 2,89±0,07 

P3 3,02±0,13 

Keterangan: Perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P> 0,05). 

      Berdasarkan hasil analisis statistik diatas, dapat diketahui 

bahwa penambahan tepung kulit singkong fermentasi ke dalam 

pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap persentase bobot hati puyuh. Hal ini terjadi 

karena produk fermentasi aman diberikan pada puyuh, 
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sehingga tidak memberikan efek negatif terhadap hati. Hal ini 

sesuai dengan Bintang, dkk. (1999) yang menyatakan bahwa 

penggunaan produk fermentasi dalam pakan sampai level 15% 

tidak mengakibatkan abnormalitas (pembesaran) atau 

gangguan metabolisme pada organ dalam itik.  

      Elangovan, et al. (2000) melaporkan bahwa tingkat  

pemberian protein yang sama dalam pakan akan memberikan 

pengaruh pertumbuhan yang sama. Penelitian ini menunjukkan 

penurunan protein sebagai akibat dari peningkatan level 

tepung kulit singkong fermentasi 10% atau 12% dalam pakan 

menurunkan persentase bobot karkas, akan tetapi tidak 

berpengaruh terhadap persentase hati. Moran (1982) yang 

menyatakan bahwa hati merupakan organ dalam terbesar 

dalam tubuh, berat hati juga dimungkinkan berhubungan 

dengan umur dan kondisi tubuh ternak. Ditambahkan oleh 

Marginingsih (2004) bahwa persentase hati pada puyuh jantan 

umur 5 minggu berkisar antara 1,96-2,20% dan akan 

mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya umur.  

 

4.4 Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Singkong 

 Fermentasi Terhadap Persentase Gizzard Puyuh 

      Perhitungan statistik pengaruh penambahan tepung kulit 

singkong fermentasi terhadap persentase gizzard disajikan 

pada Lampiran 6. Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata 

persentase gizzard disajikan pada Tabel 13 di bawah ini.  
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Tabel 13. Rata-rata Persentase Gizzard (%) 

Perlakuan Rata-rata (%) 

P0 2,18±0,12 

P1 2,23±0,09 

P2 2,30±0,22 

P3 2,34±0,09 

Keterangan: Perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

tidak nyata (P> 0,05). 

      Berdasarkan hasil analisis statistik diatas, dapat diketahui 

bahwa penambahan tepung kulit singkong fermentasi ke dalam 

pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap persentase bobot gizzard puyuh. Hal ini 

terjadi karena pakan perlakuan mengandung serat kasar 

sebesar P0 (5,50%);  P1 (5,97%); P2 (6,07%); P3 (6,18%) dan 

nilai tersebut masih berada pada batas normal kebutuhan serat 

maksimal yaitu 7% berdasarkan Standar Nasional Indonesia 

(Tabel 3). Akiba dan Matsumoto (1998) menyatakan bahwa 

salah satu faktor yang dapat mengakibatkan peningkatan 

ukuran gizzard adalah serat kasar yang terkandung dalam 

pakan. Data di atas menunjukkan bahwa pemberian pakan 

perlakuan tidak menyebabkan pembesaran atau abnormalitas 

terhadap gizzard. 

      Terjadi peningkatan persentase gizzard diduga karena 

jumlah pakan yang diberikan semakin banyak disetiap 

perlakuanya sehingga gizzard akan bekerja lebih lama untuk 

mencerna partikel pakan. Lama waktu yang dibutuhkan oleh 

gizzard untuk mencerna partikel pakan ini menyebabkan otot 

pada gizzard akan terus berkontraksi dan akan menyebabkan 

pembesaran. Gizzard merupakan salah satu organ pencernaan 

yang membantu puyuh untuk mencerna pakan secara mekanik 
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(Suparjo, 2003). Dinding sel gizzard  lebih kuat dari organ 

atau saluran pencernaan lainya karena organ ini memiliki 

tugas yang sangat berat untuk mencerna pakan menjadi ukuran 

yang lebih kecil. Sesuai dengan Tambunan (2007) yang 

menyatakan bahwa gizzard memiliki fungsi untuk memecah 

dan menggiling partikel pakan yang berukuran besar menjadi 

lebih kecil untuk memudahkan pencernaan pada proses 

selanjutnya. Ukuran dari gizzard mudah berubah-ubah 

bergantung pada jenis makanan yang dimakan oleh unggas 

yang bersangkutan. Saat unggas mendapatkan makanan yang 

kasar maka ukuran gizzard bisa lebih besar, lebih kuat dan 

memiliki lapisan epitel lebih tebal (Ade, 2002). 

4.5 Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Singkong 

        Fermentasi Terhadap Persentase Limpa Puyuh 

      Perhitungan statistik pengaruh penambahan tepung kulit 

singkong fermentasi terhadap persentase limpa disajikan pada 

Lampiran 7. Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata persentase 

limpa disajikan pada Tabel 14 di bawah ini.  

Tabel 14. Rata-rata Persentase Limpa (%) 

Perlakuan Rata-rata (%) 

P0 0,022±0,002 

P1 0,022±0,001 

P2 0,021±0,003 

P3 0,021±0,002 

Keterangan: Perlakuan memberikan perbedaan  pengaruh yang 

tidak nyata (P> 0,05). 

      Berdasarkan hasil analisis statistik diatas, dapat diketahui 

bahwa penambahan tepung kulit singkong fermentasi ke dalam 
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pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap persentase bobot limpa puyuh. Hal ini 

dimungkinkan karena kandungan nutrisi yang hampir sama 

disetiap pakan perlakuan, sesuai dengan yang disajikan pada 

Tabel 8. Tingkat pemberian protein yang sama dalam pakan 

akan memberikan pengaruh pertumbuhan yang sama 

(Elangovan,et al., 2000). Ditambahkan oleh Bintang dkk., 

(1999) yang menyatakan bahwa penggunaan produk 

fermentasi inti sawit sampai level 15% dalam pakan tidak 

menyebabkan abnormalitas organ dalam itik. Data di atas 

menunjukkan bahwa pemberian pakan perlakuan tidak 

menyebabkan pembesaran atau abnormalitas terhadap limpa. 

      Dalam hal ini, limpa bertugas untuk membentuk zat 

limfosit yang berhubungan dengan pembentukan antibodi. 

Biasanya limpa akan membentuk sel limfosit untuk 

menghasilkan antibodi ketika ada zat makanan yang 

mengandung toksik atau zat anti nutrisi. Aktivitas inilah yang 

membuat limpa membesar atau bahkan mengecil karena limpa 

terserang penyakit atau benda asing (zat anti nutrisi). Menurut 

Ressang (1998) selain menyimpan darah, limpa bersama hati 

dan sumsum tulang berperan dalam pembinasaan eritrosit-

eritrosit tua, ikut serta dalam metabolisme nitrogen terutama 

dalam pembentukan asam urat dan membentuk sel-sel limfosit 

yang berhubungan dengan pembentukan antibodi. Resnawati 

(2002) menyataan bahwa salah satu fungsi limpa yaitu sebagai 

tempat penyimpanan sel-sel darah merah dan darah putih, 

selain itu juga disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

bobot limpa yaitu meningkatnya bobot tubuh dan volume 

darah.  

 


