
 

PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG BUNGA 

CENGKEH (Syzygium aromaticum) SEBAGAI ADITIF 

PAKAN TERHADAP KUALITAS FISIK 

DAGING PUYUH JANTAN 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Oleh: 

Puput Indriati 

NIM. 125050101111122 

 

 

 
 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG BUNGA 

CENGKEH (Syzygium aromaticum) SEBAGAI ADITIF 

PAKAN TERHADAP KUALITAS FISIK 

DAGING PUYUH JANTAN 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

Puput Indriati 

NIM. 125050101111122 

 

 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana pada Fakultas Peternakan  

Universitas Brawijaya 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama lengkap Puput Indriati dilahirkan di 

Lampung 23 Januari 1994. Penulis adalah anak kedua dari 

empat bersaudara pasangan Bapak Japan Nur Aziz dan Ibu 

Endah Sulistyawati. Jenjang pendididkan formal yang 

ditempuh penulis dimulai pada tahun 2001 di Sekolah Dasar 

Negeri 02 Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat 

dan lulus pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 04 Pulung 

Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat  dan lulus pada 

tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan 

pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 

01 Tulang Bawang Tengah dan lulus pada tahun 2012. Pada 

tahun 2012 penulis diterima di Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang melalui SNMPTN jalur 

undangan. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam 

kegiatan kepanitiaan, seminar, maupun workshop. Penulis juga 

pernah aktif mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan, 

diantaranya menjadi staf Muda Eksekutif Mahasiswa (EM) 

periode 2012-2013 dan menjadi anggota LSO Barisan Orang 

Sukses (BOS) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Penulis juga pernah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Training 

Center (TC) Desa Tanjungarum, Kecamatan Sukorejo, 

Kabupaten Pasuruan.   



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan 

hidayah-NYA sehingga penelitian ini dapat terselesaikan 

hingga tersusun menjadi sebuah skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Penambahan Tepung Bunga Cengkeh (Syzygium 

Aromaticum) Sebagai Aditif Pakan Terhadap Kualitas Fisik 

Daging Puyuh Jantan”, penulis persembahkan skripsi ini 

kepada kedua orang tua tercinta Bapak Japan dan Ibu Endah 

yang atas segala bentuk dukunganya selalu memberi motivasi 

penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi. 

Penulis menyadari tanpa bantuan, dukungan, serta 

bimbingan semua pihak baik moril maupun materil tidaklah 

mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu 

dengan ketulusan hati pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Dr. Ir. Irfan H. Djunaidi, M.Sc selaku dosen 

pembimbing utama dan Dr. M. Halim Natsir, S.Pt, MP 

selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan pengarahan 

sebelum dan selama penelitiaan serta dalam penyusunan 

skripsi. 

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

Peternakan Universitas Brawijaya dan seluruh staf 

Pembantu Dekan yang telah memberikan fasilitas mulai 

dari perkuliahan hingga terselesainya penulisan skripsi. 

3. Dr. Ir. Sri Minarti, MP selaku Ketua dan Anie Eka 

Kusumastuti, S.Pt., M.Sc selaku sekertaris Program 

Studi Peternakan dan seluruh Staf Akademik yang telah 



iv 

 

memberikan kemudahan dalam penelitian dan penulisan 

skripsi. 

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

Irsyamawati , S.Pt, MP selaku Sekertaris Bagian Nutrisi 

dan Makanan Ternak (NMT) Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya yang telah memberikan 

kemudahan dan proses kelancaran selama penelitian dan 

penulisan skripsi. 

5. Ibu Endah Sulistyawati dan Bapak Japan Nur Aziz, 

Kakak dan Adik serta seluruh keluarga besar yang telah 

memberikan dukungan, doa, dan selalu berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan penulis selama kuliah, penelitian 

hingga terselesainya penulisan skripsi. 

6. Febri Puska Padang dan Yuyun yang telah bekerjasama 

dengan baik selama penelitian hingga penulisan skripsi 

dan teman-teman seperjuangan terutama keluarga 

Lampung (Retie, Adel, dan team BURAS (Bagus, Dwi, 

Andikha, dan Ika Ayu) dan teman-teman FAPET 2012 

lainya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan 

kebahagian. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan bidang ilmu peternakan. 

Malang, Februari 2016 

 

 

Penulis 

 

 



v 

 

THE EFFECT OF CLOVE  FLOWERS POWDER 

(Syzygium aromaticum L.) AS FEED ADDITIVE ON 

PHYSICAL QUALITY OF MALE QUAIL MEAT  

 

ABSTRACT 

 

Puput Indriati
1)

, Irfan H. Djunaidi
2)

, and M. Halim Natsir
2)

 
1)

Student of Animal Nutrition and Feed Departement, Faculty 

of Animal Husbandry, University of Brawijaya 
2)

Lecturer of Animal Nutrition and Feed Departement, Faculty 

of Animal Husbandry, University of Brawijaya 

Email: puputindriati94@gmail.com 

 

This research was conducted to evaluate the effect of 

clove  flowers powder (Syzygium aromaticum L.) additive feed 

on physical quality of male quail meat. The material used for 

this research were 175 male quail 8-days old with average 

body wight 17,51±1,76 g/head. The quail will be reared until 

42-days old. The research method was experimental using 

Completely Randomized Design with five treatments and five 

replication, each replication consisted of seven male quaile. 

The treatments were consisted of P0 (Basal Feed), P1 (Basal 

Feed + 0,25% CFP), P2 (Basal Feed + 0,5% CFP), P3 (Basal 

Feed + 0,75 % CFP), P4 (Basal Feed + 1% CFP). The data 

were analyzed by ANOVA and continued by Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT). The variables measured were 

pH, Tenderness, Meat Colour, Water Holding Capacity 

(WHC), and Cooking Loss. The results of research showed 

that the addition of clove flowers powder did not showed any 

significants effect (P>0,05) on pH, Tenderness, Meat Colour 
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(L* Lightness, a* Redness and b* Yellowness), WHC, and 

Cooking Loss. Conclusion of this research showed that the 

addition of clove flowers powder did not increased physical 

quality of male quail meat on pH, Tenderness, Meat Colour 

(L* Lightness, a* Redness and b* Yellowness), WHC, and 

Cooking Loss. 

 

Keywords:  Clove flowers powder, feed additive, physical 

quality of meat, male quail  
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Cengkeh termasuk tanaman rempah dengan komponen 

utama yang paling komersil yaitu bunga cengkeh. Bunga 

cengkeh mengandung minyak atsiri (eugenol), flavonoid, 

protein selulosa, pentosan, mineral, tanin dan saponin. 

Kandungan minyak atsiri dengan komponen utamanya 

eugenol tersebut dapat menjadikan bunga cengkeh sebagai 

aditif pakan yang memiliki aktivitas antibakteri, antioksidan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.) 

sebagai aditif pakan terhadap kualitas fisik daging puyuh 

jantan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi baik bagi mahasiswa maupun peternak, sebagai 

bahan pertimbangan mengenai pengaruh pemanfaatan tepung 

bunga cengkeh sebagai aditif pakan terhadap kualitas daging 

puyuh jantan. 

mailto:puputindriati94@gmail.com
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Penelitian dilaksanakan selama 42 hari yaitu mulai 

tanggal 27 November  2015 hingga 8 Januari 2016 di Desa 

Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisa 

bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Pengukuran dan analisis nilai Water Holding Capacity (WHC) 

dan Cooking Loss dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan pengukuran nilai pH, 

Keempukan dan Warna daging dilaksanakan di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.  

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah puyuh jantan 

jenis Cortunix cortunix japonica umur 8 hari dibedakan jenis 

kelamin sebanyak 175 ekor dengan rata-rata bobot 17,51±1,76 

g/ekor dengan nilai KK sebesar 10,04%. Tepung bunga 

cengkeh yang digunakan didapatkan dari UPT. Materia 

Medika Batu.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap. Penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan dan setiap 

perlakuan diulang sabanyak 5 kali senhingga terdapat 25 unit 

percobaan dengan setiap unit terdiri dari 7 ekor puyuh. 

Perlakuan tersebut adalah P0 Pakan Basal tanpa perlakuan, P1 

Pakan Basal+ 0,25% TC, P2 Pakan Basal+ 0,5% TC, P3 Pakan 

Basal+ 0,75% TC, P4 Pakan Basal+ 1% TC. Variabel yang 

diamati dalam penelitian ini meliputi pH, Keempukan,Warna, 

Water Holding Capacity (WHC), dan Cooking Loss. Data 

yang diperoleh ditabulasi dengan program Microsoft Excel, 

selanjutnya dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 

perlakuan dan 5 ulangan, dan apabila terdapat perbedaan yang 
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nyata pada setiap perlakuan dilanjutkan dengan uji lanjut Jarak 

Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.) sebagai 

aditif pakan hingga level 1% tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kualitas daging puyuh jantan yang meliputi pH, 

Keempukan, Warna Kecerahan (L*), Kemerahan (a*) dan 

Kekuningan (b*), Water Holding Capacity (WHC), serta 

Cooking Loss. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa penambahan tepung bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum L.) tidak dapat meningkatkan kualitas fisik daging 

puyuh jantan yang meliputi pH, keempukan, warna, WHC dan 

cooking loss dan disarankan untuk melakukan ekstraksi bunga 

cengkeh sebagai aditif pakan penelitian agar penggunaanya 

lebih efektif dalam memperbaiki kualitas daging puyuh jantan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang harus 

dipenuhi dan jumlah kebutuhannya semakin meningkat dari 

tahun ke-tahun seiring dengan semakin meningkatnya jumlah 

penduduk Indonesia. Salah satu kebutuhan pangan ini adalah 

kebutuhan protein. Pemenuhan kebutuhan protein ini dapat 

terpenuhi baik dari nabati maupun hewani. Pangan asal ternak 

sangat dibutuhkan manusia sebagai sumber protein. Protein 

hewani dapat berasal dari produk asal ternak baik daging 

maupun telur. Unggas merupakan jenis ternak yang banyak 

dipelihara karena unggas mempunyai dua fungsi (dwiguna) 

yaitu dapat menghasilkan daging maupun telur. 

Pengembangan burung puyuh pada umumnya sebagai 

penghasil telur, sedangkan puyuh pedaging masih kurang 

berkembang sehingga perlu adanya upaya pengembangan 

puyuh pedaging yaitu dengan memanfaatkan puyuh jantan 

sebagai penghasil daging. Jenis puyuh yang biasa dipelihara 

berasal dari jenis Cortunix cortunic japanica. Puyuh memiliki 

sifat yang menguntungkan yaitu telur dan daging yang 

mempunyai nutrisi tinggi, harga murah, rasa yang lezat, 

mudah dipelihara, mencapai dewasa kelamin dalam waktu 

yang singkat yaitu sekitar 42 hari atau 6 minggu. Anugrah, 

Sadikin dan Sejati (2009) menyatakan bahwa daging burung 

puyuh mempunyai kandungan nutrisi yang tidak berbeda 

dengan unggas lain. Daging puyuh mengandung air 73,2, 

protein 22,5, lemak 2,5, dan abu 0,94 %. Daging puyuh juga 

mengandung asam lemak omega yang lengkap, yaitu omega 3, 



2 

6 dan 9 serta EPA dan DHA (Rizky, 2013). Puyuh mulai 

diimpor ke Indonesia dari Taiwan, Jepang, dan Hongkong 

pada tahun 1970. Produksi daging puyuh dihasilkan oleh 

puyuh jantan yang sengaja digemukkan atau betina yang telah 

afkir. Faktor yang mempengaruhi produksi dan kualitas 

produk yang dihasilkan adalah pemenuhan kebutuhan zat 

makanan, kesehatan ternak/penyakit, faktor lingkungan 

maupun faktor pemeliharaan ternak. Faktor kecukupan nutrisi 

dan kesehatan ternak merupakan faktor yang sangat penting 

karena berpengaruh terhadap produktivitas maupun kualitas 

produk yang dihasilkan dalam hal ini adalah kualitas daging 

puyuh.  

Antibiotik telah dimanfaatkan sejak lama diberbagai 

negara sebagai aditif pakan yang mampu mengendalikan 

penyakit dan memacu pertumbuhan ternak. Penggunaan 

antibiotik dalam pakan dapat mengurangi jumlah ternak sakit 

(morbiditas), menekan angka kematian (mortalitas), serta 

meningkatkan efisiensi pakan, pertumbuhan dan produksi 

burung puyuh. Penggunaan antibiotik sebagai feed additive 

yang diberikan secara kontinyu dapat memicu terjadinya 

resistensi bakteri terhadap antibiotik dan residu yang 

dihasilkan dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat 

yang mengkonsumsi produk hasil ternak (daging). Menurut 

Bahri, Indranigsih, Widiastuti, Murdiati dan Maryam (2002) 

bahwa keamanan pangan (food safety) merupakan hal yang 

kompleks dan berkaitan erat dengan aspek toksisitas, 

mikrobiologis, kimia, status gizi dan ketentraman batin. 

Penggunaan feed additive yang bersifat alami dan tidak 

meninggalkan residu dalam produk hasil ternak yaitu dengan 

penggunaan feed additive dari tanaman herbal. Cengkeh 

merupakan tanaman herbal yang memiliki sifat antimikrobial 
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dengan aroma dan rasa yang kuat. Cengkeh menghasilkan 

minyak atsiri sekitar 14-21% yang komponen utamanya 95% 

adalah eugenol. Eugenol merupakan senyawa kimia aromatik, 

berbau, banyak didapat di butir cengkeh, sedikit larut dalam 

air dan larut pada pelarut organik (Andries, 2014). Bagian 

tanaman cengkeh yang paling banyak dimanfaatkan adalah 

bunganya, dengan demikian perlu adanya pemanfaatan tepung 

bunga cengkeh sebagai feed additive dalam pakan. Prianto 

(2013) menambahkan bahwa bunga cengkeh mengandung 

minyak atsiri, salah satunya yaitu eugenol dengan kadar tinggi, 

yaitu sebagai antiseptik dan analgesik, antifungal, antibakteri, 

antioksidan, antikarsinogen dan anti radikal bebas.  

Kualitas fisik daging seperti pH, keempukan, warna, 

Water Holding Capacity (WHC), dan cooking loss sangat 

mempengaruhi nilai penerimaan konsumen. Faktor penentu 

dalam menghasilkan daging dengan kualitas tinggi ditentukan 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah genetik, umur, pakan, 

manajemen pemeliharaan, serta perlakuan sebelum dan setelah 

pemotongan. Pakan merupakan salah satu faktor penting 

dalam menentukan produksi daging. kualitas dan kandungan 

nutrisi dalam pakan akan mempengaruhi komposisi kimia dan 

kualitas fisik daging. Soeparno (2005) menjelaskan bahwa 

perbedaan kualitas dan kandungan nutrisi dalam pakan akan 

mempengaruhi jumlah konsumsi pakan yang nantinya juga 

akan berpengaruh pada kualitas daging. Agostini, Sola, 

Nofrari, Barroeta, Gasa and Manzanilla. (2012) melaporkan 

bahwa tepung cengkeh dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

efisiensi konsumsi pakan ayam pedaging dengan  dosis 100-

200 mg/kg  karena eugenol cengkeh  memiliki aktivitas yang 

menguntungkan sebagai antimikroba terhadap bakteri Listeria 

monocytogenes dan Campylobacter jejuni akan tetapi aktivitas 
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antimikroba terendah terhadap enterobacteria. Menurut Tariq, 

Rao, Raghuvanshi, Mondal, and Singh (2015) bahwa tepung 

cengkeh memiliki sifat sebagai promotor pertumbuhan yang 

dapat meningkatkan karakteristik dan komposisi karkas seperti 

bobot paha, dada serta punggung puyuh jantan. Berdasarkan 

pemikiran tersebut maka dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penambahan tepung bunga cengkeh 

dalam pakan  terhadap kualitas daging puyuh yang meliputi 

derajat keasaman (pH), keempukan daging, warna daging, 

water holding capasity (WHC) dan cooking loss.  

 

1.2   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penambahan tepung bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum) sebagai aditif pakan terhadap kualitas fisik 

daging puyuh yang meliputi derajat keasaman (pH), 

keempukan daging, warna daging, water holding capasity 

(WHC) dan cooking loss. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung cengkeh (Syzygium aromaticum) sebagai 

aditif pakan terhadap kualitas fisik daging puyuh yang 

meliputi derajat keasaman (pH), keempukan daging, warna 

daging, water holding capasity (WHC) dan cooking loss. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi baik bagi mahasiswa maupun peternak, sebagai 

bahan pertimbangan mengenai pengaruh penambahan tepung 

bunga cengkeh (Syzygium aromaticum) sebagai aditif pakan 
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terhadap kualitas fisik daging puyuh yang meliputi derajat 

keasaman (pH), keempukan daging, warna daging, water 

holding capasity (WHC) dan cooking loss. 

 

1.5   Kerangka Pikir 

Puyuh pedaging membutuhkan nutrisi dalam bentuk 

pakan dan air minum untuk memnuhi kebutuhan hidup pokok 

serta produksi dagingnya. Pakan merupakan faktor penting 

dalam usaha peternakan selain bibit dan manajemen 

pemeliharaan karena memberikan proporsi sebesar 70-80% 

dalam biaya produksi. Efisiensi pakan mampu meningkatkan 

produktivitas dan menekan biaya produksi salah satunya 

dengan penggunaan feed additive. Feed additive adalah bahan 

tambahan pakan yang ditambahkan dalam pakan ternak 

(Wahyu, 2004). Afria (2013) menambahkan bahwa 

penambahan feed additive dapat meningkatkan dan 

memperbaiki kualitas produksi. Tingginya biaya bahan pakan 

akan berdampak pada harga jual pakan komersil yang semakin 

meningkat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar bahan 

pakan impor dari negara lain. Usaha yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan produktivitas ternak dengan efisiensi 

pakan yang baik, maka perlu dilakukan pemanfaatan bahan 

pakan lokal sebagai feed additive yang ditambahkan dalam 

pakan. Salah satu produk pertanian yang dapat digunakan 

sebagai feed additive pakan adalah tepung bunga cengkeh. 

Cengkeh termasuk tumbuhan perdu, tingginya 20-30 

meter, daun tunggal, bertangkai, tebal, kaku, bentuk bulat telur 

sampai lanset memanjang, ujung runcing, pangkal meruncing, 

tepi rata, tulang daun menyirip, permukaan atas mengkilap, 

panjang 6-13,5 cm, lebar 2,5-5 cm, warna hijau muda atau 

cokelat muda saat masih muda dan hijau tua ketika tua. Bunga 
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dan buah cengkeh akan muncul pada ujung ranting daun 

dengan tangkai pendek serta bertandan. Bunga cengkeh akan 

berubah warna dari keungu-unguan, menjadi kuning, 

kehijauan dan merah muda apabila sudah tua. Bunga cengkeh 

kering berwarna cokelat kehitaman dan berasa pedas karena 

mengandung minyak atsiri (Andries, 2014). Bunga cengkeh 

mengandung fixed oil (lemak), resin, tanin, protein, selulosa, 

pentosan dan mineral dengan kandungan minyak atsiri sebagai 

komponen yang paling banyak. Kandungan utama minyak 

atsiri bunga cengkeh adalah eugenol (70-80%) (Nurdjannah, 

2004). Prianto (2013) menambahkan bahwa eugenol berperan 

sebagai antiseptik dan analgesik, antifungal, antibakteri, 

antioksidan, antikarsinogen dan anti radikal bebas.  

Kelebihan dari penggunaan tepung bunga cengkeh 

sebagai bahan pakan adalah adanya kandungan bahan kimia 

seperti tanin, flavonoid, dan minyak atsiri (eugenol). Eugenol 

mempunyai sifat antibakteri dalam pakan dan saluran 

pencernaan unggas. Flavonoid dapat berfungsi untuk sintesis 

protein dan differensiasi sel. Hamiyati, Sutomo, Rozi, 

Adnyono dan Darajat (2013) menyimpulkan bahwa 

penambahan tepung daun kemangi yang mengandung minyak 

atsiri dalam pakan dapat memperbaiki kandungan kimia dan 

kualitas fisik yaitu perbaikan nilai pH, peningkatan WHC, dan 

penurunan cooking loss daging ayam pedaging. 

Wiryawan (2006) tentang suplementasi daun salam sebagai 

antibakteri Escherichia coli menyimpulkan bahwa 

penambahan daun salam sampai taraf 3% dalam pakan ayam 

pedaging mampu meningkatkan konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan, serta menekan tingkat kematian 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Robinson (1995)  

menambahkan bahwa kandungan flavonoid, tanin, dan minyak 
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atsiri mampu meningkatkan kesehatan ternak dan mengurangi 

angka mortalitas. Minyak atsiri dalam bunga cengkeh  juga 

dapat meningkatkan palatabilitas pakan sehingga konsumsi 

pakan meningkat, jika konsumsi pakan meningkat maka 

pertambahan bobot badan dan pertumbuhan dapat tercapai 

dengan cepat dan akan mempengaruhi kualitas daging. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tariq, Rao, 

Raghuvanshi, Mondal, and Singh (2015) bahwa tepung 

cengkeh memiliki sifat sebagai promotor pertumbuhan yang 

dapat meningkatkan karakteristik dan komposisi karkas seperti 

bobot paha, dada serta punggung puyuh jantan. Ekstrak 

cengkeh memiliki efek positif terhadap kinerja dan proses 

pencernaan ayam pedaging pada pemberian 400 ppm dan 

dianggap sebagai promotor pertumbuhan alami dalam upaya  

pengurangaan penggunaan antibiotik (Dalkiliç and Güler, 

2009). Berdasarkan pemikiran tersebut maka dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 

bunga cengkeh sebagai aditif pakan terhadap kualitas fisik 

daging puyuh yang meliputi derajat keasaman (pH), 

keempukan daging, warna daging, water holding capasity 

(WHC) dan cooking loss. Skema kerangka fikir tersaji pada 

Gambar 1.  
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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1.6  Hipotesis  

Pengaruh penambahan tepung bunga cengkeh 

(Syzygium aromaticum) dalam pakan dapat menigkatkan 

kualitas fisik daging burung puyuh yang meliputi derajat 

keasaman (pH), keempukan daging, warna daging, water 

holding capasity (WHC) dan cooking loss.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Cengkeh (Syzygium aromaticum) 

Tanaman cengkeh merupakan salah satu tanaman 

perkebunan berasal dari Kepulauan Maluku Utara kemudian 

menyebar ke Ternate, Tidore, Halmahera, Makian dan Bancan 

serta daerah lainnya di Indonesia hingga ke luar negeri. Nama 

lokal Clove (Inggris), Cengkeh (Indonesia, Jawa, Sunda), 

Wunga Lawang (Bali). Cengkih (Lampung), Sake (Nias), 

Bugeu lawang (Gayo), Cengke (Bugis), Singke (Flores), 

Cangke (Ujung Pandang), Gomode (Halmahera, Tidore) 

(Thomas, 1992).  

Cengkeh termasuk  tanaman rempah dengan komponen 

utama yang paling komesial adalah bunga cengkeh. Bunga 

cengkeh sebagian besar digunakan dalam industri rokok yaitu 

berkisar 80-90%. Cengkeh termasuk dalam famili Myrtaceae, 

yang banyak ditanam di Indonesia, India dan Madagaskar 

(Prianto, 2013). Menurut  Agouglu, Dosbil and Suleyman 

(2007) rempah-rempah seperti kunyit, kayu manis, cengkeh, 

cabe merah tumbuk, fennel dan anise sebagai bahan tambahan 

makanan pada produk daging memiliki aktivitas antimokroba, 

rempah-rempah juga digunakan untuk pengobatan seperti anti 

radang, analgesik dan obat diare. Bunga cengkeh kering 

memiliki aroma yang khas menyegarkan dan pedas. Bunga 

cengkeh sebagian besar terdiri dari minyak atsiri yang 

komponen utamanya adalah eugenol. Senyawa eugenol 

merupakan cairan bening kuning pucat dengan aroma yang 

segar dan pedas Sukandar, Radiastuti dan Khoeriyah, (2010). 
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Menurut Towaha J (2012) menuturkan bahwa senyawa 

eugenol yang mempunyai rumus molekul C10H12O2 

mempunyai peran yang strategis dalam berbagai industri, 

seperti industri farmasi, kosmetika, makanan dan minuman, 

rokok, pestisida nabati, perikanan, pertambangan, kemasan 

aktif dan industri kimia. Tipe cengkeh yang dibudidayakan di 

Indonesia yaitu Zanzibar, Sikotok dan Siputih, namun jenis 

cengkeh yang paling banyak disukai masyarakat adalah 

Zanzibar karena mempunyai produktivitas lebih tinggi 

dibanding Sikotok dan Siputih (Muiz, 2007). Tanaman 

cengkeh berbentuk pohon, tinggi dapat mencapai 20-30 serta 

umur dapat  lebih dari 100 tahun, mulai berbunga pada umur 

4,5–8,5 tahun, siklus panen berulang 3-4 tahun sekali (Dinas 

Perkebunan Sulawesi Selatan, 2013).  

Klasifikasi  tanaman cengkeh menurut Bulan (2004) 

sebagai berikut :  

Divisio :  Spermatophyta 

Sub-Divisio :  Angiospermae 

Kelas  :  Dicotyledoneae 

Sub-Kelas :  Choripetalae 

Ordo :  Myrtales 

Famili :  Myrtaceae 

Genus :  Syzygium 

Spesies :  Syzygium aromaticum 

 

2.1.1   Sifat Fisik Bunga Cengkeh 

Cengkeh termasuk tumbuhan perdu, tingginya 20-30 m, 

daun tunggal, bertangkai, tebal, kaku, bentuk bulat telur 

sampai lanset memanjang, ujung runcing, pangkal meruncing, 

tepi rata, tulang daun menyirip, permukaan atas mengkilap, 

panjang 6-13,5 cm, lebar 2,5-5 cm, warna hijau muda atau 
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cokelat muda saat masih muda dan hijau tua ketika tua. Bunga 

dan buah cengkeh akan muncul pada ujung ranting daun 

dengan tangkai pendek serta bertandan. Bunga cengkeh akan 

berubah warna dari keungu-unguan, menjadi kuning, 

kehijauan dan merah muda apabila sudah tua. Bunga cengkeh 

kering berwarna cokelat kehitaman dan berasa pedas karena 

mengandung minyak atsiri (Andries, 2014).  

Menurut Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan (2013) 

menambahkan bahwa bunga cengkeh merupakan bunga 

tunggal, panjang 1-2 cm, tersusun dalam satu tandan. Setiap 

tandan terdiri dari 2-3 cabang. Bakal bunga berwarna hijau, 

berujung tumpul dan ruas dibawahnya sedikit membengkak, 

sedang bakal daun berwarna merah dan berujung lancip. 

Bunga cengkeh tumbuh pada awal musim hujan (Oktober-

Desember).  

 

 
(a)  (b) 

Gambar 2. Bunga cengkeh muda (a) dan bunga cengkeh 

kering (b) (Sumber: http://baitulherbal.com)  

 

2.1.2   Kandungan Kimia Bunga Cengkeh 

Panda, Rama dan Raju (2006) menyatakan bahwa 

tanaman herbal, rempah, ekstrak tanaman digolongkan dalam 

tanaman botanik, fitobiotik, atau fitogenik. Fitobiotik dalam 

http://baitulherbal.com/
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nutrisi ternak mampu menstimulasi konsumsi pakan, 

antimikroba, coccidiostatik, dan imunostimulasi. Fitobiotik 

adalah zat aditif asal tumbuhan yang dapat dijadikan 

antibakteri sehingga  memperbaiki kondisi saluran pencernaan 

(keseimbangan pH dan mikroflora) dan konversi pakan, 

meningkatkan kecernaan zat-zat makanan (Ulfah, 2006). 

Tepung bunga cengkaeh merupakan bahan aditif pakan yang 

bersifat antibakteri dan antioksidan. Kandungan kimia bunga 

cengkeh adalah fixed oil (lemak), resin, tanin, protein, 

selulosa, pentosan dan  mineral dengan kandungan minyak 

atsiri sebagai komponen yang paling banyak. Kandungan 

utama minyak atsiri bunga cengkeh adalah eugenol (70-80%) 

(Nurdjannah, 2004). Eugenol adalah senyawa kimia aromatik, 

berbau, banyak didapat di butir cengkeh, sedikit larut dalam 

air dan larut pada pelarut organik (Andries, 2014).  

Prianto (2013) menambahkan bahwa eugenol dalam 

minyak atsiri berperan sebagai antiseptik dan analgesik, 

antifungal, antibakteri, antioksidan, antikarsinogen dan anti 

radikal bebas. Berdasarkan standar mutu minyak atsiri 

cengkeh SNI 06-2387-2006 kandungan minimal senyawa 

eugenol adalah 78%. Menurut Sukandar, Radiastuti dan 

Khoeriyah, (2010) bahwa aktivitas antibakteri lebih rendah 

dibandingkan dengan amoksilin karena presentase kandungan 

senyawa aktif minyak atsiri cengkeh rendah. Ditambahkan 

oleh Ayoola, Lawore, Adelowotan, Aibiniu, Andenipenikum 

Caker, and Odugbemi (2008) bahwa minyak atsiri cengkeh 

berpotensi sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aerus 

AATC25923, Enterobacter cloaceae, Salmonelly paratypi, 

Klebsiella pneumoniae, Eschericha coli, Escherichia coli 

ATCC385218, Citrobacter spp, dan Candida albicans.  
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Tabel 1. Kandungan kimia cengkeh 

Komponen Rumus Molekul Kandungan 

(%) 

Eugenol C10H12O2 58.40 

Eugenol acetate C12H
14

O3 16.31 

Caryophyllene C15H24 13.55 

β-D-glucopyranoside, methyl C7H14O6 1.81 

Humulene C15H24 1.77 

β-Sitosterol C29H50O 1.53 

5-Hydroxymethylfurfural C6H6O3 1.31 

Farnesene C15H24 1.14 

Ambrettolide C16H28O2 0.69 

Alloaromadendrene oxide-(1) C15H24O 0.50 

Pentadecanoic acid C15H30O2 0.49 

Isoledene C15H24 0.40 

Cubebene C15H24 0.39 

4-(2-Propenyl)-phenol C11H12O2 0.38 

Caryophyllene oxide C15H24O 0.30 

Piperine C17H19NO3 0.24 

Anethole C10H12O 0.20 

Longifolenaldehyde C15H24O 0.20 

4,4,8-Trimethyltricyclo[6.3.1.0 

(1,5)]dodecane-2,9-diol 

C15H26O2 0.20 

Isoborneol C10H18O 0.19 

Sumber: Chen (2016).  

 

2.2  Puyuh 

Puyuh adalah unggas kecil yang mempunyai potensi 

besar dalam mencukupi kebutuhan protein hewani masyarakat 

Indonesia baik dalam dalam produk telur maupun daging. 

Efisiensi burung puyuh pedaging untuk mengubah pakan 

menjadi daging memberi pengaruh terhadap industri unggas 
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pedaging (Widyatmoko, Zuprizal dan Wihandoyo, 2014). 

Produksi burung puyuh juga dapat dikatakan relatif cepat 

karena dapat mencapai dewasa kelamin sekitar umur 42 hari 

dengan produksi telur antara 250-300 butir per tahun 

(Sunaiyah, 2014). Puyuh semakin digemari karena telur dan 

dagingnya sebagai bahan makanan yang bergizi dan lezat, juga 

sebagai hewan percobaan pada berbagai penelitian. Menurut 

Nugroho dan Mayun (1986) karakteristik dari burung puyuh 

Coturnix coturnix japonica yaitu postur tubuh bulat, ekor 

pendek, paruh pendek dan kuat. Jenis kelamin puyuh dapat 

dibedakan sesuai warna bulu, suara dan berat badan, puyuh 

jantan dewasa bulu dada berwarna merah sawo matang dengan 

tanpa adanya belang serta bercak-bercak hitam, sedangkan 

puyuh betina dewasa bulu dadanya berwarna merah sawo 

matang dengan garis-garis atau belang-belang hitam.  

Puyuh merupakan hewan monogastrik, yaitu hewan 

yang memiliki satu lambung. Sistem saluran pencernaan pada 

puyuh sama dengan hewan unggas lainnya yaitu  mulut, 

esophagus,  tembolok,  lambung kelenjar (proventriculus), 

lambung keras  (ventriculus), usus halus (small intestine), 

sekum (caecum), usus besar (largeintestine), kloaka (cloaca), 

anus (vent) serta pangkreas dan hati yang merupakan organ 

yang diperlukan dalam membantu proses pencernaan 

(Rizal,2006). 

 

2.3  Kebutuhan Zat  Makanan Puyuh Pedaging 

Kandungan dan kebutuhan nutrisi pakan pada tiap 

ternak berbeda sesuai dengan fase pemeliharaannya. 

Peningkatan atau  penurunan konsumsi pakan berhubungan 

dengan kualitas pakan yang tersedia, sehingga akan 

mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan. Hal ini 
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disebabkan oleh adanya variasi dari faktor lain seperti umur, 

spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan aditif, berat potong atau 

berat karkas, laju pertumbuhan, konformasi, tipe ternak, dan 

perlakukan sebelum dan sesudah pemotongan (Soeparno, 

2005). Asghar dan Yeates (1979) menambahkan bahwa 

pemberian pakan terbatas dengan nutrisi yang rendah 

berpengaruh terhadap keempukan daging, namun tidak 

berpengaruh pada jus dan flavor daging. Menurut Solomon, 

Lynch and Berry (1986) menyatakan bahwa pemberian pakan 

yang mengandung konsentrat rendah dan berserat tinggi akan 

menghasilkan daging yang kurang berlemak. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap kualitas daging. Kebutuhan zat makanan 

puyuh jantan pada periode starter dan grower dapat dilihat 

pada tabel 2. 

Tabel 2.  Kebutuhan Zat Makanan  Puyuh Pedaging 

Zat Makanan 
Periode (Hari) 

Starter
* 

Grower
** 

Kadar Air Maks. (%) 

Energi metabolis Min. (Kkal/Kg) 

14,0 

2800 

14,0 

2600 

Protein kasar  Min. (%) 19,0 17,0 

Lemak kasar  Maks. (%) 7,0 7,0 

Serat kasar Maks. (%) 

Abu Maks. (%) 

6,5 

8,0 

7,0 

8,0 

Ca (%) 

P total % 

0,90-1,20 

0,60-1,00 

0,90-1,20 

0,60-1,00 

P tersedia Min. (%) 

Total aflatoxin Maks. (μg/Kg) 

0,40 

40,0 

0,40 

40,0 

Lisin  Min. (%) 1,10 0,80 

Metionin Min. (%) 0,40 0,35 

Metionin + sistin Min. (%) 0.60 0.50 

Sumber :*SNI (2006
a
)**SNI (2006

b
) 
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Tabel 3.  Pemberian pakan dan minum untuk 100 ekor burung 

puyuh per hari sampai dewasa. 

Umur 

(minggu) 

Konsumsi 

pakan/Hari 

(kg) 

Jumlah 

minum/hari 

(Liter) 

Jenis pakan 

0-2  0,2 – 0,4 0,4 – 0,8 Starter 

2 – 4  0,4 – 0,6 1 – 1,3 Starter 

4 – 6  0,6 – 0,8 1,3 – 1,6 Starter 

6 – 8  1  – 1,2 1,6 – 2,5 Starter 

>8 1,2 – 2,0 5 – 6  Layer 

Sumber: I. Whendrato dan Madyana (1986) 

 

2.4  Kualitas Daging Puyuh Pedaging 

2.4.1  Derajat keasaman (pH) 

Daging sebagian besar merupakan otot yang terdiri dari 

bermacam-macam protein, myofibril, protein non nitrogen 

yang menyebabkan berbeda dengan jaringan lain. Komposisi 

daging adalah protein 18%, non protein 1,5%, lemak 3%, 

glikoken 1%, mineral 1,5%, air 75,5%. Konsumsi pakan oleh 

ternak berpengaruh terhadap pH daging. Pengukuran pH awal 

dilakukan 45 menit setelah pemotongan dan setelah 24 jam 

dilakukan pengukuran lebih lanjut untuk mengetahui pH 

daging atau karkas (Soeparno, 2005). 

Lawrie (2006) menyatakan bahwa kadar pH merupakan 

penentu pertumbuhan bakteri dalam daging yang akan 

berpengaruh terhadap kualitas daging. Bakteri dapat tumbuh 

optimal pada pH sekitar 7 dan tidak dapat tumbuh pada pH 

dibawah 4 atau diatas 9. Menurut Soeparno (2005) pH daging 

setelah pemotongan pada kondisi normal ada di kisaran 5,5 

karena adanya proses glikolisis anaerobik yang menghasilkan 

asam laktat pasca pemotongan. Hal ini ditambahkan oleh 

pendapat Buckle, Edward, and Wotoon (1975) bahwa jaringan 
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otot hewan pada saat hidup mempunyai pH pada kisaran 7,2-

7,4 dan akan menurun setelah pemotongan karena mengalami 

glikolisis dan menghasilkan asam laktat yang akan 

mempengaruhi pH. Penurunan pH daging dipengaruhi faktor 

intrinsik dan extrinsik. Faktor intrinsik meliputi spesies, tipe 

otot, dan variasi individu ternak, sedangkan faktor ekstrinsik 

yaitu temperatur lingkungan, pemberian bahan additive dan 

stres sebelum pemotongan (Soeparno, 2005). Menurut 

Vasileva, Lukanov and Genchev (2014) penurunan pH daging 

yang cepat akan berdampak pada  penurunan kapasitas 

menahan air, warna dan tekstur daging yang lebih lembut. 

Penambahan tepung kemangi yang mengandung linalool, 

eugenol, estrageole, metal cinnamate dan cineole serta minyak 

atsiri dalam pakan sebanyak 1,25% dapat memperbaiki 

kualitas fisik daging ayam pedaging  meliputi perbaikan nilai 

pH, peningkatan WHC dan penurunkan cooking loss 

(Hamiyanti, Sutomo, Rozi, Adnyono, dan Drajat , 2013). 

 

2.4.2  Keempukan Daging 

Keempukan merupakan penentu tinggi rendahnya 

kualitas daging. Faktor yang mempengaruhi keempukan 

daging digolongkan menjadi 2, yaitu faktor antemortem 

seperti genetik, bangsa, spesies dan fisiologi, umur, 

manajemen, jenis kelamin, dan stres, sedangkan faktor 

postmortem meliputi metode chilling, referigerasi dan 

pelayuan. Pengaruh pH terhadap keempukan daging dapat 

bervariasi, hal ini dilihat dari tinggi rendahnya pH daging. 

Semakin tinggi pH daging maka semakin tinggi 

keempukannya dan daging dengan pH yang rendah lebih alot. 

Daging dengan pH tinggi dan empuk mengandung jus lebih 

banyak (Soeparno, 2005). Aberle, (2001) menambahkan 
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bahwa pergerakan otot ternak selama masih hidup seperti otot 

Pectoralisprofundus mempengaruhi  keempukan daging, 

semakin sering ternak bergerak maka keempukan daging 

rendah, sedangkan otot yang kurang digerakkan seperti otot 

Semitendinosus, Longissimus dorsi, dan Gluteus medius  

memiliki keempukan yang tinggi. 

Pakan dengan kandungan konsentrat rendah dan 

berserat tinggi akan menghasilkan daging yang kurang 

berlemak. Lemak yang berakumulasi akan melarutkan dan 

menurunkan kandungan kolagen, dengan demikian diharapkan 

dapat meningkatkan keempukan daging. Lemak intramuskuler 

ikut berperan dalam membentuk keempukan daging, karena 

lemak ini akan larut diantara ikatan serabut otot daging 

sehingga menghasilkan daging yang lebih empuk dan lebih 

berair (Soeparno, 2005). Menurut pendapat Rosyidi, Susilo 

dan muhbianto (2009) bahwa pengaruh yang tidak nyata pada 

nilai keempukan hasil penelitian di mungkinkan karena 

keempukan daging tidak hanya dipengaruhi oleh pakan namun 

banyak faktor lain yang mempengaruhinya seperti faktor 

antemortem yaitu genetik, bangsa dan fisiologi, faktor umur, 

manajemen, jenis kelamin, dan spesies. Faktor postmortem di 

antaranya meliputi proses chilling, refrigerasi, pelayuan, dan 

pembekuan termasuk lama dan temperatur penyimpanan, dan 

metode pengolahan, termasuk metode pemasakan dan 

penambahan bahan pengempuk. Menurut hasil penelitian 

Genchev, Ribarski, and Zhelyazkov (2010) bahwa keempukan 

daging dada puyuh jantan dipengaruhi oleh umur pemotongan 

dengan peningkatan 11% dari umur 31-42 hari pemotongan.  
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2.4.3  Warna Daging 

Warna merupakan salah satu parameter mutu daging 

dan produk olahannya. Warna pada daging dipengaruhi oleh 

pigmen. Pigmen daging terdiri dari dua protein yaitu 

mioglobin pigmen otot dan haemoglobin pigmen darah. 

Konsentrasi mioglobin akan menyebabkan macam otot merah 

atau otot putih (Soeparno, 2005). Penurunan pH dan nilai pH 

akhir post-rigor akan mempengaruhi warna daging, semakin 

rendah pH daging maka semakin pucat warna daging, hal ini 

disebabkan oleh banyaknya air bebas yang keluar dari dalam 

daging (Arifin, 2008). Daging  yang terlalu lama terkena 

oksigen warna merah terang akan berubah menjadi coklat. 

Perubahan warna tersebut menandakan daging telah terlalu 

lama terkena udara bebas sehingga akan mempengaruhi 

kualitas daging (Setiani, Bintoro, Dwiloka, Hintono, 2014). 

Lawrie (2006) menambahkan bahwa tipe molekul mioglobin, 

status kimia mioglobin, dan kondisi kimia serta fisik sebagai 

faktor penentu warna daging dari warna keunguan menjadi 

merah gelap. 

Warna daging dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

pakan, spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, stres (tingkat 

aktivitas dan tipe otot), pH dan oksigen (Soeparno, 2005). 

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kualitas daging, 

baik kualitas fisik maupun kimia yaitu umur, pakan, 

manajemen pemeliharaan, kebersihan kandang dan jumlah 

nutrisi konsumsi (Wanniatie, 2012). Desmelati (2011) 

menambahkan bahwa penentuan warna dilakukan dengan 

menggunakan alat pengukur warna atau kalorimeter (minolta 

CR-300, Jepun). Pengukuran warna ditentukan dari nilai-nilai 

L* (kecerahan: cerah = 100, gelap = 0), a* (kemerahan: +a = 
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merah, -a = hijau) dan b* (kekuningan: +b = kuning, -b = biru) 

dicatat.  

 

2.4.4  Water Holding Capasity (WHC) 

Menurut Astawan (2004), daging merupakan produk 

hasil peternakan yang berperan dalam mencukupi kebutuhan 

protein, karena daging mengandung protein yang bermutu 

tinggi, yang mampu menyumbangkan asam amino esensial 

yang lengkap. Protein dalam daging mengalami denaturasi 

dapat dilihat dari daya ikat air yaitu ditinjau dari kemampuan 

protein daging mengikat air. Air yang terikat dalam daging 

terdiri dari tiga komponen, yaitu secara kimiawi oleh protein 

daging sebesar 4-5% pada lapisan monomolekuler pertama, 

lapisan kedua air terikat agak lemah dari molekul air hidrofilik 

yakni sebesar 4% dan lapisan ketiga merupakan air bebas di 

antara molekul-molekul protein dalam jumlah 10% (Forest, 

1989). Menurut Wismer-Pedersen, (1971) menambahkan 

bahwa jumlah air terikat pada lapisan pertama dan kedua 

bebas dari perubahan molekul yang disebabkan oleh 

denaturasi protein daging, sedangkan lapisan ketiga menurun 

apabila protein daging mengalami denaturasi, maka denaturasi 

protein daging dipengaruhi oleh perubahan molekul pada tiap 

lapisan. Winarno dan Fardiaz (1980) menambahkan bahwa 

kadar air dalam daging berkisar antara 60-70%. Menurut 

pendapat Forrest, Arbele, Hendrick, Judge and Merkel (1975) 

kandungan protein dan karbohidrat daging akan 

mempengaruhi WHC, semakin tinggi kadar protein daging 

maka kemampuan daging mengikat air oleh protein daging 

semakin tinggi. Karbohidrat daging dalam bentuk glikogen 

sejumlah 0,5-1,3%.  Kapasitas WHC merupakan faktor mutu 

yang penting karena berpengaruh terhadap keadaan fisik 
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daging seperti keempukan, warna, tekstur, juiceness serta 

pengkerutan daging. 

 

2.4.5  Cooking Loss 

Suparno (2009) menyatakan bahwa cooking loss 

merupakan indikator terhadap nilai nutrien daging, semakin 

rendah nilai cooking loss maka kualitas daging relatif lebih 

baik. Nilai cooking loss dipengaruhi oleh nilai pH daging 

postmortem. Semakin tinggi penurunan nilai pH maka 

mengakibatkan banyak protein miofibriler yang rusak 

sehingga diikuti dengan kehilangan kemampuan protein untuk 

mengikat air. Terdapat korelasi antara susut masak dengan 

lemak intramuskuler. Tingginya kandungan lemak 

intramuskuler akan mengakibatkan cairan daging yang lepas 

atau keluar saat pemasakan akan berkurang. Daging yang 

mengandung lemak intramuskuler yang lebih tinggi akan 

kehilangan lemak lebih banyak, akan tetapi nilai susut masak 

relatif tetap lebih kecil (Soeparno, 2005). Susut masak pada 

umumnya bervariasi antara 1,5-54,5% dengan kisaran 15-40%. 

Pakan dengan kandungan serat kasar tinggi mempunyai nilai 

cerna ransum yang rendah (Jorgensen, Zhao, Knudsen, and 

Egum, 1996). Serat kasar dalam saluran pencernaan unggas 

dapat menjerat lemak (Sutardi, 1997), sehingga zat makanan 

yang terserap oleh tubuh unggas menurun dan kandungan 

lemak intramuskuler semakin rendah. Hal tersebut 

mempengaruhi tinggi rendahnya nilai cooking loss yang 

dihasilkan.   
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 42 hari tanggal 27 

November 2015 - 08 Januari 2016 dilaboratorium Sumber 

Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang 

beralamatkan Sumber sekar 142, Dau, Malang, Jawa Timur, 

Indonesia. Analisa bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Pengukuran dan analisis nilai WHC dan cooking 

loss dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan dan pengukuran nilai pH, keempukan, 

warna daging dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu 

dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2  Materi Penelitian 

3.2.1  Puyuh Pedaging 

Pada penelitian ini menggunakan puyuh jantan jenis 

Cortunix cortunix japonica umur 7 hari dibedakan jenis 

kelamin sebanyak 175 ekor yang dibeli dari Bapak Darmono, 

Kec. Pare Kab. Kediri. Rata-rata bobot puyuh 17,51±1,76 

g/ekor dengan nilai KK sebesar 10,4%. Bobot badan puyuh 

jantan umur 8 hari yang digunakan dalam penelitian dapat 

dilihat pada Lampiran 2.  

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kandang batterai berukuran 40x40x30 cm yang terdiri dari 25 
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petak  dilengkapi  lampu  pemanas 25 watt. Setiap petak 

kandang ditempati 7 ekor puyuh dan tiap petak dilengkapi 

dengan tempat pakan, tempat minum dan penampung untuk 

ekskreta. 

Peralatan  kandang yang digunkan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Kandang dan pencahayaan  

2. Tempat pakan dan minum  

3. Timbangan digital dengan dengan kapasitas 5 kg dan 

ketelitian 0,01 g.  

4. Termometer dan higrotermometer ruang untuk 

mengukur suhu dan kelembaban  dalam kandang.  

5. Peralatan pendukung seperti alat tulis, kalkulator, 

meteran, dan kamera. 

6. Peralatan untuk pemotongan burung puyuh (pisau 

potong dan pisau bedah).  

7. Peralatan kebersihan seperti desinfektan, sapu, lap, dan 

ember. 

 

3.2.3  Tepung Bunga Cengkeh 

Tepung bunga cengkeh diperoleh dari Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Materia Medica Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur di Batu, kota Batu. Analisis Proksimat dilakukan di 

laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Tabel kandungan tepung bunga cengkeh terdapat 

pada Tabel 4. 

3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan lapang dengan menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL). Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini 

sebanyak 5 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 5 
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kali (5x5), sehingga terdapat 25 unit percobaan, setiap 1 unit 

percobaan terdiri dari 7 ekor puyuh. Penelitian ini dilakukan 

dengan penambahan tepung bunga cengkeh dalam pakan 

dengan presentase sebagai berikut: 

P0 = Pakan basal tanpa perlakuan 

P1 = Pakan basal + 0,25% tepung bunga cengkeh 

P2 = Pakan basal + 0,50% tepung bunga cengkeh 

P3 = Pakan basal + 0,75% tepung bunga cengkeh 

P4 = Pakan basal + 1,00% tepung bunga cengkeh 

  

Pakan yang digunakan dalam penelitian adalah pakan 

komersial puyuh starter PT. Japfa Comfeed. Berikut Tabel 

kandungan zat makanan pakan penelitian. 

 

Tabel 4. Kandungan zat makanan pakan penelitian 

Kandungan zat 

makanan 

Tepung cengkeh
1 

Pakan basal
2 

BK (%) 77,98 - 

ME (%) 4256,581 2700-2900 

PK (%) 7,65 24-26 

SK (%) 15,33 4-6 

LK (%) 16,62 4-7 

Abu (%) 6,84 5-7 

Ca (%) - 0,9-1,1 

P (%) - 0,7-0,9 

Sumber : 
1)

Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya (ME = 70% X GE). 
2
Label pakan puyuh fase starter PT. Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk.  
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Tata Letak Kandang Penelitian 

Pengacakan perlakuan dilakukan dengan cara 

menggunakan sistem lotere secara manual. Denah pengacakan 

kandang pada saat penelitian dapat dilihat dalam Gambar 3. 

1 

P0U1 

2 

P4U3 

3 

P0U4 

4 

P0U3 

5 

P2U5 

10 

P2U2 

9 

P2U1 

8 

P2U4 

7 

P4U4 

6 

P1U1 

11 

P1U3 

12 

P1U4 

13 

P1U2 

14 

P3U3 

15 

P3U1 

16 

P2U3 

17 

P0U2 

18 

P3U4 

19 

P1U2 

20 

P3U2 

21 

P0U5 

22 

P1U1 

23 

P1U5 

24 

P3U5 

25 

P4U5 

Gambar 3.Tata letak kandang pada saat penelitian 

 

3.4   Prosedur Penelitian 

Puyuh jantan dipelihara mulai umur satu hari (DOQ) 

hingga umur 42 hari.  Kandang penelitian yang digunakan 

untuk 175 ekor puyuh jantan dengan ukuran masing-masing 

40x40x30 cm. Pakan penelitian yang digunakan adalah pakan 

basal dengan penambahan tepung bunga cengkeh sesuai 

dengan perlakuan. Air minum diberikan secara ad libitum. 

Persiapan kandang dilakukan sebelum DOQ in, meliputi 

pembersihan kandang dengan sapu dan disiram dengan air 

detergen, kemudian mencuci hamakan kandang dengan 

formalin. Dosis formalin adalah sebanyak 1 sendok takar (10 

ml) dalam 5 liter air. Lampu  25 watt, tempat pakan dan 

tempat minum dipasang pada setiap petak kandang. Setelah itu 

tirai dipasang  disekeliling kandang dan lampu listrik. Pakan 
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basal dan  tepung bunga cengkeh juga telah disiapkan sebelum 

penelitian.  

Persiapan DOQ diawali dengan pemasangan koran di 

bawah lampu 25 watt sebanyak 2 buah. Lampu dinyalakan  ± 

2 jam  sebelum  DOQ dimasukan dalam  kandang. Persiapan 

air minum yang telah ditambahkan air gula. DOQ dikeluarkan 

dari box kemudian ditimbang secara  individu. Pakan 

diberikan  dengan  cara  ditaburkan  di atas  koran  atau  

tempat  pakan.  Pakan perlakuaan diberikan sebanyak 2 kali 

per hari dan pemberian air minum secara ad libitum. Suhu dan 

kelembabaan diukur setiap pagi dan sore. DOQ ditimbang 

untuk mengetahui bobot awal. Pakan penelitian pada quail 

feeder dan pemberian air minum diberikan secara ad libitum. 

Sisa pakan ditimbang untuk mengetahui konsumsi pakan 

setiap minggunya. Puyuh ditimbang untuk mengetahui 

pertambahan bobot badan setiap  minggunya  dan  bobot  

badan  akhir.  Pakan diberikan dua kali sehari dan sisa  pakan  

ditimbang  untuk  mengetahui konsumsi pakan setiap 

minggunya sampai masa panen.  

 

3.5  Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penampilan ini adalah 

kualitas daging puyuh  pedaging yang meliputi:  

a. Derajat Kasaman (pH) 

Pengukuran pH menggunakan pH meter berdasarkan 

metode Sudarmadji, Haryono dan Suhardi (1997), yaitu 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Dimasukkan elektroda dalam larutan buffer pH 4 dan 

dibilas aquades kemudian dikeringkan dengan 

menggunakan kertas tisu, selanjutnya elektroda 

dimasukkan dalam larutan buffer pH 7. 
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2. Sampel daging ditimbang sebanyak 5g, dihaluskan 

dengan menggunakan alu dan mortal kemudian 

dimasukkan kedalam wadah berbentuk tabung 

kemudian dicampur dengan 5 ml aquades (1:1). 

3. Elektroda yang telah dikalibrasi dimasukkan 

kedalam sampel daging. 

4. Nilai pH akan terlihat pada pH meter beberapa saat 

setelah pH meter menunjukkan angka yang konstan. 

 

b. Keempukan Daging 

Prosedur pengukuran keempukan daging dengan 

menggunakan alat Tensile Strength Instrument 

berdasarkan metode Cuq, Macnally and Hutardo (1996), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mesin tensile strength dihidupkan kurang lebih 30 

menit untuk pemanasan. 

2. Komputer dihidupkan dan dibuka program software 

untuk mesin tensile strength. 

3. Setelah komputer dan mesin tensile strength 

terhubung maka pada layar komputer akan tampil 

program dari mesin tensile strength. 

4. Kursor ditempatkan pada Auto Zero dan dipastikan 

kondisi ON, sehingga angka Load dan Extention 

menunjukkan angka 0,0 pada waktu Go (pengujian). 

5. Kursor diletakkan di Mode kemudian pilih: 

Compression (penekanan), dan Tension (tarikan). 

6. Kursor diletakkan di Extensometer kemudian pilih 

internal. Komputer secara otomatis akan mencatat 

jarak yang ditempuh oleh Compressionatau  Tension. 

7. Diberikan aksesori penarik, kemudian sampel 

diletakkan di bawah aksesoris penarik tersebut. 
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8. Tombol untuk pengujian ditekan. Setelah pengujian 

selesai tekan tombol untuk berhenti dan menyimpan 

data hasil pengukuran. 

 

c. Warna Daging 

Warna daging diukur dengan menggunakan 

Chromatometer Minolta Colour Reader dengan metode 

sistem Hunter/L*,a*,b* berdasarkan Weaver (1996). 

Prosedur pengujianya adalah sebagai berikut: 

1. Sampel berupa daging bagian dada disiapkan. 

2. Mesin colour reader dihidupkan, kemudian dipilih 

colour space L*, a*, b*. 

3. Colourreader dikalibrasi dan dipilih warna putih. 

4. Hasil kalibrasi disimpan. 

5. Lensa fokus pada bagian ujung alat diletakkan pada 

target sampel. 

6. Tombol pengukuran ditekan sampai berbunyi nada 

beep dan di display menunjukkan hasil pengukuran 

nilai L*, a*, b*, kemudian hasil dicatat. 

 

d. Water Holding Capacity (WHC) 

Pengukuran WHC ditentukan dengan metode Hamm 

(1981) dalam Soeparno (2005), yaitu dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Sampel ditimbang sebesar 0,3 g, diletakkan diatas 

kerta saring Whatman no.42 kemudian diletakkan 

diantara 2 plat kaca yang diberi beban 35 kg selama 

5 menit. 

2. Luasan area basah dan area yang tertutupi daging 

pada kertas saring Whatman no.42 ditandai dan 

digambar di kertas grafik. Luasan area basah 
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didapatkan dengan cara menghitung total area dan 

dikurangi dengan area yang tertutupi daging. Area 

basah dan area yang tertutupi daging hasil 

pengepresan digambar pada kertas grafik 

sebagaimana tercantum pada Gambar 5. 

 

 

 
a.  b. 

  

 

 

                    
  

Gambar 4.Hasil  Pengepresan Daging 

Keterangan : a. Area basah  b.Area daging 

3. Luas area basah diukur dengan menggunakan 

millimeter blok, dan kandungan air bebas dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

MgH2O=  – 8,0 = X 

4. Kadar air area basah (%) dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

% Kadar air Area basah =   x 100% 

 

5. Nilai WHC diperoleh dengan menggunakan rumus: 
 

%WHC = % Kadar air sampel – kadar air area basah 
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e. Cooking Loss 

Nilai cooking loss dihitung berdasarkan metode 

Bouton, Haris and Shorthose (1971) dalam Dwiloka, 

Riant dan Ekawati (2006), dengan prosedur sebagai 

berikut:  

1. Sampel daging ditimbang sebesar 25 g dan 

dimasukkan kedalam plastik polietilen dan ditutup 

rapat. 

2. Sampel direbus dalam waterbath dengan suhu 80
o
C 

selama 30 menit. 

3. Sampel dibersihkan dengan menggunakan air 

mengalir. 

4. Sampel dikeluarkan dari kantong  plastik dan 

dikeringkan dengan menggunakan kertas tisu. 

5. Sampel ditimbang, nilai cooking loss dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

% Cooking Loss = x 100% 

 

3.6  Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah 

dengan menggunakan software Microsoft excel. Data rata-rata 

setelah diperoleh dilanjutkan dengan analisis statistika 

menggunakan analisi (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL).  Apabila terjadi pengaruh perlakuan yang 

signifikan  maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. Adapun model matematik untuk Rancangan Acak 

Lengkap sebagai berikut : 

Yij = µ + πi + βij 
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Dimana : 

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

µ = Nilai tengah umum 

πi = Pengaruh perlakuan ke-i 

βij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i = 1,2,3, 4 dan 5 

j = 1,2,3, 4 dan 5 

 

3.7  Batasan Istilah 

Puyuh pedaging :  Jenis puyuh jantan yang sengaja 

digemukkan ataupun betina yang 

telah afkir untuk diambil produksi 

dagingnya. 

Bunga Cengkeh : Aditif pakan yang memiliki 

kandungan bahan kimia tanin, 

flavonoid, dan minyak astiri yang 

komponen utamanya terdiri dari 

eugenol. 

Kualitas Daging : Variabel dalam penelitian yang 

meliputi derajat keasaman (pH), 

keempukan daging, warna daging, 

water holding capasity (WHC), 

dan cooking loss. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian dengan pengaruh penambahan tepung 

bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.) sebagai aditif pakan 

terhadap kualitas fisik daging puyuh jantan yang meliputi pH, 

keempukan, warna,WHC, dan cooking loss secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Pengaruh penambahan tepung bunga cengkeh 

(Syzygium aromaticum L.) terhadap kualitas fisik 

daging puyuh jantan. 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

pH 5,87 ±0,07 5,83 ±0,05 5,82 ±0,04 5,80 ±0,06 5,83 ±0,05 

Keempukan 15,26 ±3,55 19,98 ±4,28 16,58 ±2,93 15,50 ±2,99 15,42 ±2,24 

Warna      

L* 38,46 ±0,98 38,72 ±1,67 38,40 ±1,21 38,78 ±2,37 38,62 ±2,11 

a* 16,20 ±1,61 17,40 ±1,44 17,10 ±0,62 17,10 ±0,79 16,74 ±1,24 

b* 9,50 ±0,79 10,56 ±0,83 10,38 ±1,81 9,42 ±0,96 9,70 ±0,85 

WHC (%) 
47,26 ±1,69 46,75 ±1,36 50,02 ±1,86 49,08 ±2,69 48,48 ±1,02 

Cooking Loss 
23,78 ±2,57 26,54 ±1,44 24,29 ±0,99 24,44 ±1,34 25,89 ±2,41 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap pH Daging Puyuh 

Jantan 

Pengaruh pakan perlakuan terhadap nilai pH daging 

puyuh dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil analisis sidik ragam 

menunjukkan bahwa pakan perlakuan memberikan perbedan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap pH daging puyuh. Daging 

puyuh yang mempunyai pH dari yang tertinggi secara 

berurutan selama penelitian adalah P0 (5,87 0,07), 

P1(5,8 0,05), P4 (5,83 0,05), P2 (5,82 0,04), dan P3 
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(5,80 0,06), untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 

kualitas fisik daging puyuh jantan maka dilakukan analisis 

statistik. Hasil analisis statistik  pada Lampiran 2 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung bunga cengkeh pada 

level pemberian hingga 1% memberikan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) pada pH daging puyuh. Nilai pH daging hasil 

penelitian berkisar antara 5,80-5,87 lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan nilai pH daging pada umumnya yaitu 

berkisar antara 5,4-5,8 (Soeparno, 2005).  

Pengaruh yang tidak nyata terhadap nilai pH disebabkan 

oleh tepung bunga cengkeh dengan pemberian hingga level 

1% tidak memberikan perbedaan kandungan zat makanan pada 

pakan perlakuan serta adanya rasa sepat dan pahit serta rasa 

pedas dan  bau yang menyengat pada tepung bunga cengkeh 

sehingga palatabilitas pakan menurun.  Hal tersebut dibuktikan 

dari data konsumsi pakan puyuh dari yang tertinggi secara 

berurutan yaitu P0 (485,82), P4 (473,03), P2 (465,73), P1 

(460,48) dan P3 (456,90)  g/ekor. Berdasarkan data tersebut 

menunjukkan penurunan konsumsi pakan perlakuan dengan 

penambahan tepung bunga cengkeh hingga level 1%. Tanin 

dan saponin dalam pakan memberikan rasa sepat dan pahit 

sehingga konsumsi pakan menurun serta dapat mengikat 

protein pakan dalam saluran pencernaan puyuh, dengan begitu 

penyerapan zat makanan dalam sistem pencernaan puyuh tidak 

maksimal sehingga kebutuhan energi pada saat pemotongan 

menjadi berkurang yang akan berdampak pada cadangan 

glikogen dan asam laktat saat pemotongan sehingga 

mempengaruhi pH daging puyuh. Mardiati, Kasiyati, Irawati 

dan Silalahi (2012) menambahkan bahwa pertumbuhan puyuh 

dapat maksimal apabila asupan nutrisi dari pakan cukup 

memenuhi kebutuhan hidup pokok ternak tersebut, begitu pula 
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sebaliknya apabila ternak mengalami defisien nutrien maka 

pertumbuhan akan terhambat dan akan berdampak pada kadar 

material organik dalam sel, misalnya deposisi lemak, glikogen, 

bahan kartilago, dan bahan tulang. Soeparno (2005) 

menambahkan bahwa penimbunan asam laktat dan tercapainya 

pH ultimat otot tergantung pada jumlah cadangan glikogen 

otot pada saat pemotongan. Daging segar memiliki kandungan 

glikogen berkisar 0,5-1,3%. Suryanata, Djunaidi dan Natsir 

(2014) menyatakan bahwa nilai pH daging mengalami 

perubahan setelah proses pemotongan diakibatkan oleh 

kandungan asam laktat dalam otot dan glikogen serta 

penanganan yang dilakukan sebelum ternak disembelih. 

Menurut Forrest, Aberle, Hendrick, Judge and Merkel (1975), 

pH otot akan turun, bila terjadi akumulasi asam laktat akibat 

proses glikolisis selama proses konversi otot menjadi daging 

pasca pemotongan.  

Pengaruh yang tidak nyata juga disebabkan oleh pakan 

perlakuan dengan penambahan tepung bunga cengkeh pada 

level pemberian hingga 1% tidak memberikan perbedaan 

terhadap kandungan zat makanan pakan perlakuan sehingga 

nilai pH daging relatif sama. Nilai pH hasil penelitian 

memiliki rata-rata pH akhir 5,83. Tinggi rendahnya nilai pH 

daging dipengaruhi oleh kandungan protein dalam daging. 

Menurut Price dan Schweigert (1971), nilai pH akhir yang 

tinggi diatas 5,8 akan meningkatkan kemampuan mengikat air, 

karena cairan daging terikat oleh proteinnya. Hal ini 

menyebabkan warna daging lebih gelap. Soeparno (2005) 

menambahkan bahwa nilai pH daging mempunyai hubungan 

yang erat dengan nilai WHC, keempukan daging, cooking loss, 

dan warna daging. Menurut Rose (1997) yang disitasi oleh 

Anggraeni (2005) bahwa pH akhir mempengaruhi kekerasan 
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dan warna daging. Hal tersebut terjadi apabila unggas yang 

dipotong dalam kondisi stres maka cadangan glikogen dalam 

otot rendah akibatnya pH akhir yang dihasilkan melebihi pH 

ultimat sehingga daging yang dihasilkan menjadi kering, keras 

dan gelap. Nilai pH daging merupakan faktor utama penentuan 

kualitas daging, semakin meningkatnya pH daging maka air 

yang terikat dalam daging akan terlepas menjadi air bebas. 

Tingginya keberadaan air bebas tersebut menyebabkan 

tingginya populasi bakteri di dalam daging yang selanjutnya 

akan mempengaruhi tingkat populasi bakteri dalam daging 

sehingga mempengaruhi kualitas daging tersebut dan akan 

mempengaruhi tingkat kesukaan konsumen. Hampir semua 

bakteri dapat tumbuh optimal pada pH sekitar 7 dan tidak 

dapat tumbuh pada pH dibawah 4 atau diatas 9 (Lawrie, 2006).  

 

4.2  Pengaruh Perlakuan Terhadap Keempukan Daging 

Puyuh Jantan 

Pengaruh pakan perlakuan terhadap nilai keempukan 

daging puyuh dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil analisis sidik 

ragam menunjukkan bahwa pakan perlakuan memberikan 

perbedan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap keempukan 

daging puyuh. Daging puyuh yang mempunyai keempukan 

dari yang tertinggi secara berurutan selama penelitian adalah 

P1 (19,98), P2 (16,58), P3 (15,50), P4 (15,42), dan P0 (15,26), 

nilai keempukan daging yang lebih kecil merupakan daging 

yang memiliki tingkat keempukan paling tinggi. Hal ini 

dikarenakan semakin kecil tekanan N (Newton) yang 

digunakan untuk menekan daging, untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan terhadap kualitas fisik daging puyuh jantan maka 

dilakukan analisis statistik. Nilai keempukan daging hasil 

penelitian berkisar antara 15,02-19,98 N.  
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Hasil analisis statistik  pada Lampiran 3 menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung bunga cengkeh pada level 

pemberian hingga 1% memberikan perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) pada daging puyuh. Pengaruh yang tidak nyata 

tersebut disebabkan oleh pakan perlakuan dengan penambahan 

tepung bunga cengkeh kurang memberikan perbedaan yang 

signifikan terhadap kandungan zat makanan pakan perlakuan 

terutama jumlah protein dan energi dalam pakan. Level protein 

yang meningkat pada pakan  akan memicu pertumbuhan 

dengan cepat sehingga menigkatkan terbentuknya lemak 

daging. Kandungan zat makanan tersebut akan berdampak 

pada konsumsi pakan dan proses penyerapan zat makanan 

dalam tubuh sehingga pertumbuhan dapat maksimal dengan 

begitu akan berpengaruh terhadap pembentukan lemak daging 

puyuh. Pembentukan lemak terjadi apabila puyuh mencapai 

bobot badan diatas standar yaitu untuk puyuh jantan diatas 

130g, namun nilai rata-rata bobot badan hasil penelitian relatif 

rendah dan sama pada setia<perlakuan yaitu P4 (105,20), P2 

(104,59 ), P1 (104,31 ), P0 (104,15) dan P3 (101,20) g/ekor 

dengan begitu lemak daging yang dihasilkan relatif sama 

sehingga nilai keempukan juga relatif sama. Bobot badan ideal 

pada puyuh jantan menurut Peraturan Menteri Pertanian No: 

05/Permentan/Ot.140/1/2008 yaitu 120-130 g/ekor. 

Pakan perlakuan dengan penambahan tepung bunga 

cengkeh pada level 0% mendapatkan hasil yang terbaik (P0) 

pada uji keempukan daging puyuh yaitu 15,02 N. Hal ini 

diduga kurang maksimalnya daya serap zat makanan pakan 

perlakuan dengan penambahan tepung bunga cengkeh yang 

memiliki kandungan zat anti nutrisi didalamnya berupa tanin, 

saponin sehingga mempengaruhi kadar lemak daging puyuh. 

Tanin dapat mengikat protein pakan dalam saluran 
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pencernaan. Tanin selain mengikat protein dan asam-asam 

amino, juga berkaitan dengan senyawa makromolekuler lain 

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

Fe, dan Mg, juga vitamin B12. Tanin dalam pakan dapat 

menutupi dinding mukosa saluran pencernaan menyebabkan 

penyerapan zat-zat makanan menjadi berkurang (Mahfudz, 

2009). Saponin memberikan pengaruh terhadap proses 

biologis tubuh dan metabolisme zat nutrisi dengan cara 

menghambat produktivitas kerja enzim seperti enzim 

kimotripsin, sehingga menghambat produktivitas dan 

pertumbuhan ternak  (Ariyanto, Iriyanti, dan Mufti, 2013). 

Menurut Hartono, Iriyanti, dan Santoso, (2013) menambahkan 

bahwa daging yang tidak berlemak menyebabkan nilai 

keempukan daging rendah dan daging menjadi lebih keras. 

Faktor yang mempengaruhi keempukan selain pada pakan 

perlakuan (kandungan zat makanan), diduga tingginya 

keempukan daging disebabkan oleh banyaknya pergerakan 

yang dilakukan ternak sebelum dan pada saat pemotongan 

sehingga daging semakin keras atau alot. Nilai pH postmortem 

juga berpengaruh pada nilai keempukan daging. Nilai pH 

postmortem daging yang tinggi menyebabkan struktur protein 

lebih longgar dan longgarnya struktur serat daging sehingga 

keempukan daging akan lebih lunak, dan sebaliknya apabila 

nilai pH daging rendah struktur serat daging akan mengkerut 

dan membuat keempukan daging lebih keras. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Soeparno (2005) bahwa daging dengan pH 

tinggi memiliki keempukan yang lebih lunak dari pada daging 

dengan pH rendah. Peningkatan pH ultimat daging dapat 

meningkatkan keempukan, serta daya ikat air. pH ultimat 

daging merupakan pH daging setelah glikogen habis dan 

proses glikolisis berhenti. 
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4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Daging 

Puyuh Jantan 

Pengaruh perlakuan terhadap tingkat kecerahan (L*), 

warna kemerahan (a*), dan warna kekuningan (b*) daging 

puyuh dapat dilihat pada Tabel 5. Perlakuan yang 

menghasilkan daging puyuh dengan nilai  L* dari yang 

tertinggi secara berurutan selama penelitian adalah perlakuan 

P3 (38,78 2,37), P1 (38,72 1,67), P4 (38,62 2,11), P0 

(38,46 0,98) dan P2 (38,40 1,21). Perlakuan yang 

menghasilkan daging puyuh dengan nilai a* dari yang 

tertinggi secara berurutan selama penelitian adalah perlakuan 

P1 (17,40 1,44), P3 (17,40 1,44), P2 (17,10 0,62), P4 

(16,74 1,24) dan P0 (16,20 1,61). Perlakuan yang 

menghasilkan daging puyuh dengan warna kekuningan (b*) 

dari yang tertinggi secara berurutan selama penelitian adalah 

perlakuan P1 (10,56 0,83), P2 (10,38 1,81), P4 

(09,70 0,85), P0 (9,50 0,79) dan P3 (9,42 0,96), untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap tingkat kecerahan 

(L*), warna kemerahan (a*), dan warna kekuningan (b*) 

daging puyuh maka dilakukan analisis statistik. Hasil analisis 

statistik pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa pengaruh 

perlakuan memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap tingkat kecerahan (L*) dan warna kemerahan (a*) 

daging puyuh, serta warna kekuningan (b*). Pengaruh Yang 

tidak nyata tersebut disebabkan oleh tepung bunga cengkeh 

tidak memiliki pigmen warna dan tidak memberikan pengaruh 

terhadap pigmen daging mioglobin sehingga warna daging 

daging relatif sama. Soeparno (2005) menjelakan bahwa 

warna daging dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pakan, 

spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, stres, pH, dan oksigen. 
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Faktor inilah yang dapat mempengaruhi penentu utama warna 

daging yaitu tinggi rendahnya konsentrasi pigmen daging 

mioglobin. 

Warna daging hasil penelitian menunjukkan tingkat 

kecerahan (L*) yang cukup tinggi dan hampir seragam pada 

setiap perlakuan yaitu berkisar 38,40-38,78, namun apabila 

dibandingkan hasil penelitian Babak A, Behzad Karami and 

Elias Lotfi (2012) dengan penambahan tepung peppermint 

dalam pakan hingga level 1,5%-3% menunjukkan perbedaan 

yang relatif lebih tinggi yaitu berkisar antara 61,02-62,01. 

Berdasarkan analisis statistik terhadap tingkat kecerahan yang 

tidak berbeda nyata pada setiap perlakuan disebabkan nilai pH 

akhir yang hampir sama yaitu berkisar 5,80-5,87. Nilai pH 

daging hasil penelitian yang tergolong rendah menyebabkan 

warna daging lebih cerah, hal ini karena daging mempunyai 

struktur terbuka  atau longgar sehingga cahaya mampu  

menyebar dan daging terlihat lebih cerah. Hal ini sesuai 

dengan Merthayasa, Suada dan Agustina (2015) bahwa pH 

akhir yang tercapai berpengaruh terhadap kualitas daging yang 

khususnya kecerahan daging (L*). Nilai pH yang rendah 

berada sekitar 5,1-6,1 yang menyebabkan daging mempunyi 

struktur terbuka dengan warna merah cerah yang disukai 

konsumen, flavor yang baik dan stabilitas yang lebih baik 

terhadap kerusakan akibat mikroorganisme.  

Warna kemerahan daging (a*) tidak memberikan 

perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan yaitu berkisar 

16,20-17,40. Pengaruh yang tidak nyata diduga karena tepung 

bunga cengkeh tidak memiliki pigmen warna sehingga nilai 

kemerahan (a*) daging hasil penelitian  relatif sama. Pengaruh 

yang tidak nyata juga disebabkan oleh materi penelitian yang 

meliputi spesies, umur dan jenis kelamin puyuh yang sama, 
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sehingga menyebabkan nilai kemerahan relatif sama pula. 

Warna kemerahan daging sapi, ayam, dan puyuh dengan jenis 

kelamin yang berbeda akan menghasilkan warna kemerahan 

daging yang berbeda pula. Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Soeparno (2005) bahwa faktor yang mempengaruhi warna 

daging yaitu pakan, spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, 

stress (tingkat aktivitas dan tipe otot), pH, dan oksigen. Faktor 

tersebut dapat berpengaruh terhadap penentu utama warna 

daging, yang berupa konsentrasi pigmen daging mioglobin. 

Zulfahmi, Pramono, dan Hintono (2013) menjelaskan bahwa 

warna daging dipengaruhi oleh pigmen daging yang terdiri 

atas dua macam protein yaitu hemoglobin dan mioglobin. 

Kandungan mioglobin dalam daging menyebabkan perbedaan 

warna merah atau putih pada daging.  

Warna kekuningan daging (b*) tidak memberikan 

pengaruh yang nyata pada setiap perlakuan yaitu berkisar 

9,42-10,56. Pengaruh yang tidak nyata tersebut diduga karena 

tepung bunga cengkeh tidak mengandung pigmen kuning 

melaikan zat aktif berupa minyak atsiri (eugenol), tanin, 

saponin dan flavonoid, sehingga tidak memberikan pengaruh 

kekuningan pada daging hasil penelitian. Pengaruh yang tidak 

nyata juga disebabkan oleh pakan perlakuan mempunyai kadar 

pigmen kuning yang rendah seperti xanthophyl. Jagung 

merupakan bahan pakan ternak unggas yang memiliki kadar 

pingmen xanthophyl yang tinggi, namun pakan penelitian yang 

digunakan yaitu pakan komersial dan kemungkinan besar 

konsentrasi jagung pada setiap perlakuan juga relatif sama, 

sehingga tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap 

nilai kekuningan daging hasil penelitian.   Menurut Winarno, 

F. G. dan S. Koswara, (2002) bahwa pigmen xanthophyl 

banyak mengandung karoten dan terdapat pada tanaman 
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jagung. Tangendjaja dan Wina (2006) menyatakan bahwa 

penggunaan jagung dalam pakan unggas memiliki  kandungan 

xanthophylls yang tinggi yaitu sekitar 18 ppm, dan berperan 

sebagai pemberi warna kuning telur, kulit, dan kaki agar lebih 

cerah. Asmara, Garnida, dan Tanwariah (2007) menambahkan 

bahwa xanthophylls dapat  memberikan warna kuning pada  

kulit karkas. Qiou, Fletcher, and Smith (2002) menyampaikan 

bahwa pemanfaatan xanthophylls daun tanaman untuk pakan 

unggas dapat memberikan pigmen jaringan tubuh dan dapat 

menentukan warna kulit. 

 

4.4  Pengaruh Perlakuan Terhadap WHC Daging Puyuh 

Jantan 

Water Holding Capasity (WHC) adalah kemampuan 

protein daging mengikat air dalam daging, dengan kata lain 

daya ikat air merupakan indikator tingkat kerusakan protein 

daging. Pengaruh perlakuan terhadap nilai WHC daging puyuh 

dapat dilihat pada Tabel 5. Pakan perlakuan yang 

menghasilkan daging puyuh dengan nilai WHC dari yang 

tertinggi secara berurutan selama penelitian adalah perlakuan 

P2 (50,02 1,86), P3 (49,08 2,69), P4 (48,48 1,02), P0 

(47,26 1,69), dan P1 (46,75 1,36)%, untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan terhadap kualitas fisik daging puyuh 

jantan maka dilakukan analisis sidik ragam. Menurut Soeparno 

(2005) menyatakan bahwa nilai WHC dipengaruhi oleh umur, 

spesies, bangsa, jenis kelamin, konsumsi pakan, bahan daditif, 

berat potong atau berat karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak, 

perlakuan sebelum dan setelah pemotongan, lemak 

intramuskuler, dan fungsi otot. 

Hasil analisis sidik ragam  pada Lampiran 5 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung bunga cengkeh pada 
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level pemberian hingga 1% memberikan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) pada daging puyuh. Nilai WHC daging hasil 

penelitian berkisar antara 47,26-50,02% lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan nilai WHC daging puyuh dengan 

penambahan tepung peppermint dalam pakan pada level 1,5%-

3% yaitu berkisar antara 57,33-58,82% (Babak A, Behzad 

Karami and Elias Lotfi, 2012). Pengaruh yang tidak nyata 

terhadap nilai WHC daging disebabkan oleh pakan perlakuan 

dengan penambahan tepung bunga cengkeh hingga level 1% 

tidak memberikan efek terhadap jumlah zat makanan pakan 

perlakuan terutama kadar protein dan energi maka kandungan 

zat makanan pakan juga relatif sama sehingga tidak 

berpengaruh terhadap kadar protein dan lemak daging setiap 

perlakuan. Hal ini dibuktikan dengan data konsumsi pakan 

menunjukkan nilai yang relatif sama pada setiap perlakuan 

yaitu P0 (485,82), P4 (473,03), P2 (465,73), P1 (460,48) dan 

P3 (456,90)  g/ekor sehingga kadar protein dan lamak daging 

juga relatif sama. Level pemberian tepung bunga cengkeh 

hingga 1 % tersebut kurang mampu memberikan pengaruh 

terhadap kinerja burung puyuh dalam proses pencernaan, 

pemanfaatan zat makanan serta performa yang lebih baik 

karena tepung bunga cengkeh merupakan tanaman herbal 

(fitobiotik) dengan peranan mampu meningkatkan palatabilitas 

pakan dan antimikrobial dalam sistem pencernaan puyuh, 

dengan meningkatnya konsumsi pakan serta penyerapan zat 

makanan maka produktivitas ternak semakin meningkat 

sehingga kadar protein dan lemak daging (marbling) dapat 

meningkat pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno, 

(2005) bahwa daging dengan kadar lemak yang tinggi akan 

memiliki nilai WHC yang tinggi begitupun sebaliknya daging 

dengan kadar lemak yang rendah akan memiliki nilai WHC 
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yang rendah pula. Panda et al., (2006) menyatakan bahwa 

tanaman herbal, rempah, ekstrak tanaman digolongkan dalam 

tanaman botanik, fitobiotik, atau fitogenik. Fitobiotik dalam 

nutrisi ternak mampu menstimulasi konsumsi pakan, 

antimikroba, coccidiostatik, dan imunostimulasi. Napirah, 

Supadmo dan Zuprizal, (2014) menyimpulkan bahwa 

pemberian tepung kunyit dalam pakan hingga level 1% tidak 

memberikan pengaruh terhadap performa, kandungan lemak, 

dan kolesterol daging.  

Hamm (1981) menyatakan bahwa perubahan WHC 

daging diduga adanya perubahan ion-ion yang terikat oleh 

protein daging. Mekanisme perubahan terjadi akibat 

banyaknya asam laktat yang terakumulasi sehingga banyak 

protein miofibriler yang rusak dan diikuti dengan kehilangan 

kemampuan protein untuk mengikat air. Kandungan protein 

daging yang tinggi akan diikuti dengan semakin tingginya 

nilai WHC. Kemampuan daging dalam mengikat air juga 

dipengaruhi oleh nilai pH daging. Nilai pH daging mempunyai 

korelasi positif terhadap nilai WHC, semakin tinggi nilai pH 

daging maka semakin tinggi pula nilai WHC yang didapatkan 

dan begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Lawrie and Ledward (2006) yang menyatakan bahwa faktor 

utama yang menentukan nilai WHC yaitu laju penurunan pH 

daging postmortem. Nilai pH daging berbanding lurus dengan 

nilai WHC, semakin tinggi nilai pH daging maka semakin 

tinggi nilai WHC daging dan begitupun sebaliknya. Warris 

(2000) menambahkan bahwa nilai pH daging berkorelasi 

positif dengan nilai WHC daging. Tingginya pH daging 

menyebabkan  struktur protein lebih longgar dan hal ini 

menyebabkan longgarnya struktur serat daging, sehingga  

daging  mampu mengikat air lebih banyak.  Sebaliknya apabila 
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nilai pH rendah, struktur serat daging akan mengkerut dan 

menyebabkan penekanan air untuk keluar dari daging menjadi 

lebih besar sehingga daging tidak  mampu mengikat air lebih 

baik, hal ini berarti daya ikat air menjadi rendah. 

 

4.5  Pengaruh Perlakuan Terhadap Cooking Loss Daging 

Puyuh Jantan 

Pengaruh perlakuan terhadap nilai cooking loss daging 

puyuh dapat dilihat pada Tabel 5. Pakan perlakuan yang 

menghasilkan daging puyuh dengan nilai cooking loss dari 

yang tertinggi secara berurutan selama penelitian adalah 

perlakuan P1 (26,54 1,44), P4 (25,89 2,41), P3 

(24,44 1,34), P2 (24,29 0,99), dan P0 (23,78 2,57)%, untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap kualitas fisik daging 

puyuh jantan maka dilakukan analisis sidik ragam. Hasil 

analisis sidik ragam  pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung bunga cengkeh pada level pemberian 

hingga 1% memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

pada daging puyuh. Nilai cooking loss daging hasil penelitian 

berkisar antara 23,78-26,54%. Pengaruh yang tidak nyata 

terhadap nilai cooking loss disebabkan oleh tepung bunga 

cengkeh dengan pemberian hingga level 1% tidak memberikan 

perbedaan kandungan zat makanan pada pakan perlakuan serta 

adanya kandungan zat anti nutrisi dalam tepung cengkeh 

berupa tanin dan saponin yang menyebabkan adanya rasa 

sepat dan pahit serta rasa pedas dan  bau yang menyengat pada 

tepung bunga cengkeh sehingga palatabilitas pakan menurun.  

Hal tersebut dibuktikan dari data konsumsi pakan puyuh 

dari yang tertinggi secara berurutan yaitu P0 (485,82), P4 

(473,03), P2 (465,73), P1 (460,48) dan P3 (456,90)  g/ekor. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan penurunan konsumsi 
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pakan dengan penambahan tepung bunga cengkeh hingga level 

1%. Sejalan dengan data tersebut maka palatabilitas pakan 

memiliki hubungan yang erat dengan tingkat konsumsi pakan, 

apabila konsumsi pakan rendah maka pertumbuhan tidak 

maksimal sehingga pembentukan lemak daging semakin 

rendah. Kandungan zat makanan pakan perlakuan yang relatif 

sama, akan menyebabkan kadar lemak daging yang relatif 

sama sehingga menghasilkan nilai cooking loss yang sama. 

Menurut Soeparno (2005) bahwa cooking loss mempunyai 

hubungan yang erat dengan lemak intramuskulaer. Kandungan 

lemak yang lebih besar akan meningkatkan kemampuan 

menahan air oleh protein daging, karena adanya lemak 

intramuskuler yang menutup jaringan mikrostruktur daging 

(Lawrie, 2006), disamping itu lemak yang berada dipermukaan 

daging akan meleleh saat dimasak dan menyelimuti daging 

sehingga cooking loss lebih rendah. 

Kandungan serat kasar yang relatif sama dalam pakan 

dimungkinkan memberikan pengaruh terhadap nilai cooking 

loss daging yang relatif sama, meski pemberian tepung bunga 

cengkeh dalam pakan perlakuan yang relatif sedikit yaitu 

maksimal 1%. Serat kasar mampu menurunkan daya serap zat 

makanan dalam sistem pencernaan puyuh, sehingga 

pertumbuhannya tidak maksimal dan akan berdampak pada 

lemak daging (marbling). Menurut Jorgensen, Zhao, Knudsen, 

and Egum (1996) bahwa serat kasar dalam ransum mempunyai 

nilai cerna ransum yang rendah. Serat kasar menurunkan 

pencernaan puyuh yang berdampak pada daya serap zat 

makanan dalam tubuh puyuh sehingga kurang terbentuknya 

kadar lemak. Rendahnya kadar lemak dan protein 

mengakibatkan rendahnya nilai cooking loss. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sutardi (1997) bahwa serat kasar dalam 
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saluran pencernaan unggas dapat menjerat lemak, sehingga zat 

makanan yang terserap dalam tubuh menurun. 

Berdasarkan hasil penelitian rataan cooking loss  masih 

dalam kisaran nilai cooking loss pada umumnya yaitu antara 

1,5-54,5% (Bouton et al., 1978). Cooking loss merupakan 

berat daging yang hilang akibat pemasakan atau pemanasan. 

Cooking loss dipengaruhi oleh nilai pH, panjang sarkomer 

serabut otot, panjang potongan serabut otot, status kontraksi 

miofibril, ukuran dan berat sampel daging serta penampang 

melintang daging (Rosyidi, Susilo dan Muhbianto, 2009). 

Prayitno (2010) menyatakan bahwa semakin rendah nilai 

cooking loss daging maka jumlah air yang hilang dan nutrien 

yang larut dalam air akan semakin sedikit begitupun 

sebaliknya. Nilai cooking loss yang rendah menunjukkan 

bahwa kualitas daging tersebut lebih baik dibandingkan 

dengan daging yang memiliki nilai cooking loss yang tinggi. 

Hal ini disebabkan jumlah nutrisi pada daging yang hilang 

semakin sedikit.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan tepung bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum L.) sebagai feed  additive pakan puyuh jantan 

tidak dapat meningkatkan kualitas fisik daging puyuh jantan 

yang meliputi pH, keempukan, warna, WHC dan cooking loss 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk 

melakukan ekstraksi bunga cengkeh sebagai aditif pakan 

penelitian agar penggunaanya lebih efektif dalam 

meningkatkan kualitas daging puyuh jantan.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Koefisien keragaman bobot badan (g/ekor) 

puyuh jantan umur 8 hari yang digunakan dalam 

penelitian 

Puyuh ke- Bobot Badan 

(g/ekor) 

(x-x) (x-x)
2
 

1 15,8 -1,71 2,94 

2 19 1,49 2,21 

3 16,4 -1,11 1,24 

4 16,2 -1,31 1,73 

5 17 -0,51 0,27 

6 18 0,49 0,24 

7 16,9 -0,61 0,38 

8 18 0,49 0,24 

9 19,1 1,59 2,51 

10 19,6 2,09 4,35 

11 16,4 -1,11 1,24 

12 15 -2,51 6,32 

13 18,1 0,59 0,34 

14 17 -0,51 0,27 

15 17,1 -0,41 0,17 

16 20,2 2,69 7,21 

17 15,9 -1,61 2,61 

18 15,3 -2,21 4,91 

19 18,3 0,79 0,62 

20 15,9 -1,61 2,61 
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21 16,9 -0,61 0,38 

22 17,5 -0,01 0,00 

23 16,7 -0,81 0,66 

24 20,5 2,99 8,91 

25 19,5 1,99 3,94 

26 16,2 -1,31 1,73 

27 17,3 -0,21 0,05 

28 15,8 -1,71 2,94 

29 17,4 -0,11 0,01 

30 17,4 -0,11 0,01 

31 19,2 1,69 2,84 

32 18,9 1,39 1,92 

33 14,7 -2,81 7,92 

34 17 -0,51 0,27 

35 20,4 2,89 8,32 

36 16,4 -1,11 1,24 

37 17,9 0,39 0,15 

38 17 -0,51 0,27 

39 17,3 -0,21 0,05 

40 14,8 -2,71 7,37 

41 16 -1,51 2,29 

42 16,2 -1,31 1,73 

43 19,4 1,89 3,55 

44 16,1 -1,41 2,00 

45 17,7 0,19 0,03 

46 20,6 3,09 9,52 

47 16,6 -0,91 0,84 
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48 18,2 0,69 0,47 

49 17,6 0,09 0,01 

50 17,4 -0,11 0,01 

51 20,4 2,89 8,32 

52 16,9 -0,61 0,38 

53 16,8 -0,71 0,51 

54 15 -2,51 6,32 

55 17,7 0,19 0,03 

56 20,5 2,99 8,91 

57 16,5 -1,01 1,03 

58 18,5 0,99 0,97 

59 19,6 2,09 4,35 

60 16,8 -0,71 0,51 

61 16,9 -0,61 0,38 

62 15,4 -2,11 4,47 

63 16,1 -1,41 2,00 

64 18,4 0,89 0,78 

65 17,4 -0,11 0,01 

66 19,4 1,89 3,55 

67 20,1 2,59 6,68 

68 16,4 -1,11 1,24 

69 15,9 -1,61 2,61 

70 16,2 -1,31 1,73 

71 16,1 -1,41 2,00 

72 20,3 2,79 7,76 

73 18,6 1,09 1,18 

74 20 2,49 6,18 
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75 14,9 -2,61 6,84 

76 17,5 -0,01 0,00 

77 14,6 -2,91 8,50 

78 15,2 -2,31 5,36 

79 15 -2,51 6,32 

80 17,9 0,39 0,15 

81 17 -0,51 0,27 

82 18,1 0,59 0,34 

83 16,2 -1,31 1,73 

84 17,4 -0,11 0,01 

85 17,2 -0,31 0,10 

86 16,2 -1,31 1,73 

87 18,6 1,09 1,18 

88 19,5 1,99 3,94 

89 20,2 2,69 7,21 

90 19,9 2,39 5,69 

91 19 1,49 2,21 

92 20 2,49 6,18 

93 14,8 -2,71 7,37 

94 20,3 2,79 7,76 

95 16,8 -0,71 0,51 

96 19,9 2,39 5,69 

97 18,5 0,99 0,97 

98 15,8 -1,71 2,94 

99 14,8 -2,71 7,37 

100 15,7 -1,81 3,29 

101 15,6 -1,91 3,67 
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102 16,2 -1,31 1,73 

103 14,7 -2,81 7,92 

104 18 0,49 0,24 

105 15 -2,51 6,32 

106 15,8 -1,71 2,94 

107 20 2,49 6,18 

108 17,6 0,09 0,01 

109 18 0,49 0,24 

110 20 2,49 6,18 

111 16,1 -1,41 2,00 

112 17,1 -0,41 0,17 

113 19,9 2,39 5,69 

114 18 0,49 0,24 

115 17,5 -0,01 0,00 

116 19,1 1,59 2,51 

117 15,5 -2,01 4,06 

118 16 -1,51 2,29 

119 15 -2,51 6,32 

120 20,5 2,99 8,91 

121 15,8 -1,71 2,94 

122 20,4 2,89 8,32 

123 20 2,49 6,18 

124 15,3 -2,21 4,91 

125 18,1 0,59 0,34 

126 20 2,49 6,18 

127 16 -1,51 2,29 

128 16,7 -0,81 0,66 
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129 17,1 -0,41 0,17 

130 17,9 0,39 0,15 

131 16,6 -0,91 0,84 

132 18,1 0,59 0,34 

133 14,8 -2,71 7,37 

134 17 -0,51 0,27 

135 19,7 2,19 4,77 

136 18,9 1,39 1,92 

137 18,7 1,19 1,40 

138 15,5 -2,01 4,06 

139 19,5 1,99 3,94 

140 17,8 0,29 0,08 

141 15,3 -2,21 4,91 

142 15,2 -2,31 5,36 

143 18,5 0,99 0,97 

144 20 2,49 6,18 

145 18,5 0,99 0,97 

146 14,8 -2,71 7,37 

147 14,6 -2,91 8,50 

148 15,1 -2,41 5,83 

149 16,4 -1,11 1,24 

150 18,8 1,29 1,65 

151 17,3 -0,21 0,05 

152 19,3 1,79 3,19 

153 19,3 1,79 3,19 

154 20,3 2,79 7,76 

155 19,8 2,29 5,22 
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156 18,1 0,59 0,34 

157 18,6 1,09 1,18 

158 15 -2,51 6,32 

159 17,4 -0,11 0,01 

160 15 -2,51 6,32 

161 15,2 -2,31 5,36 

162 15 -2,51 6,32 

163 18,2 0,69 0,47 

164 20 2,49 6,18 

165 17,4 -0,11 0,01 

166 20,1 2,59 6,68 

167 20 2,49 6,18 

168 19,4 1,89 3,55 

169 17,5 -0,01 0,00 

170 17,1 -0,41 0,17 

171 20,3 2,79 7,76 

172 19,6 2,09 4,35 

173 14,4 -3,11 9,70 

174 18,3 0,79 0,62 

175 19,1 1,59 2,51 

Jumlah 3065,1  538,570 

Rata-rata 17,51   

Sd 1,76   
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Rata-rata bobot badan   =  = 17,51 

 

Standar Deviasi  
x

 

Koefisien keragaman (KK) =   

    =   
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Lampiran 2.  Analisis Statistik pH Daging Puyuh Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata±SD U1 U2 U3 U4 U5 

P0 5,76 5,91 5,88 5,87 5,94 29,36 5,87 0,07 

P1 5,78 5,77 5,86 5,85 5,89 29,15 5,83 0,05 

P2 5,78 5,81 5,85 5,86 5,78 29,08 5,82 0,04 

P3 5,76 5,91 5,78 5,76 5,80 29,01 5,80 0,06 

P4 5,90 5,83 5,86 5,78 5,79 29,16 5,83  

Total 28,98 29,23 29,23 29,12 29,20 145,76 

  

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =       =   = 849,8391 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2 
– FK= (5,76

2
 +….+ 5,79

2
) – 849,8391 

      = 849,9138 – 849,8391 

      = 0,0747 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 849,8391                                                 

= 849.8528 – 849,8391                                  

= 0,0137 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP  

 = 0,0747 – 0,0137  

 = 0,0610 
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Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 4 0,0137 0,0034 1,1266 2,87 4,43 

Galat 20 0,0610 0,0030 

   Total 24 101,119         

Keterangan : F hitung < F tabel 5% maka penambahan tepung 

bunga cengkeh dalam pakan tidak memberikan  

perbedaan yang nyata terhadap pH pada daging 

puyuh jantan.  
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Lampiran 3.   Analisis Statistik Keempukan Daging Puyuh 

Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata±SD U1 U2 U3 U4 U5 

P0 13,90 12,50 18,70 11,80 19,40 76,30 15,26 3,55 

P1 14,90 16,20 20,80 23,90 24,10 99,90 19,98 4,28 

P2 14,30 20,80 18,50 14,40 14,90 82,90 16,58 2,93 

P3 17,90 13,40 19,40 14,30 12,50 77,50 15,50 2,99 

P4 14,40 13,00 14,50 16,40 18,80 77,10 15,42 2,24 

Total 75,40 75,90 89,90 80,80 89,70 413,70  

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =       =   = 6845,908 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2 
– FK= (13,90

2
 +….+ 18,80

2
) – 6845,908 

      = 7138,690 – 6845,908 

      = 292,782 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 6845,908                                                   

= 6924,954 – 6845,908                                 

= 79,046 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP  

 = 292,782 – 79,046 

 = 213,736 

 

 

 



78 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 4 79,046 19,762 1,849 2,87 4,43 

Galat 20 213,736 10,687 

   Total 24 292,782         

Keterangan : F hitung < F tabel 5% maka penambahan tepung 

bunga cengkeh dalam pakan tidak memberikan  

perbedaan yang  nyata terhadap keempukan 

pada daging puyuh jantan.  
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Lampiran 4.  Analisis Statistik Warna Daging Puyuh Jantan 

1. Kecerahan( L*) Daging Puyuh Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata±SD U1 U2 U3 U4 U5 

P0 38,40 38,10 38,70 37,20 39,90 192,30 38,46 0,98 

P1 38,10 41,20 37,10 37,60 39,60 193,60 38,72 1,67 

P2 37,60 39,60 37,00 38,10 39,70 192,00 38,40 1,21 

P3 36,60 36,50 38,30 41,40 41,10 193,90 38,78 2,37 

P4 40,60 36,90 36,80 41,20 37,60 193,10 38,62 2,11 

Total 191,30 192,30 187,90 195,50 197,90 964,90  

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =       =   = 37241,280 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2 
– FK  

= (38,40
2
 +….+ 37,60

2
) – 37241,280 

= 37302,990 – 37241,280 

= 61,710 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 37241,280                                      

= 37241,814 – 37241,280                                  

= 0,534 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP  

 = 61,710 – 0,534 

 = 61,176 
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Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 4 0,534 0,133 0,04 2,87 4,43 

Galat 20 61,176 3,059 

   Total 24 61,710         

Keterangan : F hitung < F tabel 5% maka penambahan tepung 

bunga cengkeh dalam pakan tidak memberikan  

perbedaan yang nyata terhadap Warna (L*) 

pada daging puyuh jantan.  
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2. Kemerahan  (a*) Daging Puyuh Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata±SD U1 U2 U3 U4 U5 

P0 16,60 17,00 15,40 18,10 13,90 81,00 16,20 1,61 

P1 16,40 16,60 16,80 19,90 17,30 87,00 17,40 1,44 

P2 18,10 16,70 16,50 17,00 17,20 85,50 17,10 0,62 

P3 16,20 17,90 16,30 17,60 17,50 85,50 17,10 0,79 

P4 15,30 16,80 18,70 16,30 16,60 83,70 16,74 1,24 

Total 82,60 85,00 83,70 88,90 82,50 422,70  

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =       =   = 7147,012 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2 
– FK= (16,60

2
 +….+ 16,60

2
) – 7147,012 

      = 7180,010 – 7147,012 

      = 32,998 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  

= 7147,012                                   

= 7151,238 – 7147,012                                  

= 4,226 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP = 32,998 – 4,226  

 = 28,772 
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Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 4 4,226 1,057 0,734 2,87 4,43 

Galat 20 28,772 1,439   

  Total 24 32,998         

Keterangan : F hitung < F tabel 5% maka penambahan tepung 

bunga cengkeh dalam pakan tidak memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap warna (a*) pada 

dagingpuyuh jantan.  
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3.  Kekuningan (b*) Daging Puyuh Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata±SD U1 U2 U3 U4 U5 

P0 10,30 10,40 9,20 8,80 8,80 47,50 9,50  

P1 10,80 9,80 10,20 11,90 10,10 52,80 10,56 0,83 

P2 10,70 13,40 9,60 9,20 9,00 51,90 10,38 1,81 

P3 8,70 9,20 8,40 10,70 10,10 47,10 9,42 0,96 

P4 10,30 8,40 9,70 9,50 10,60 48,50 9,70 0,85 

Total 50,80 51,20 47,10 50,10 48,60 247,80  

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =       =   = 2456,194 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2 
– FK= (10,30

2
 +….+ 10,60

2
) – 2456,194 

      = 2486,700 – 2456,194 

      = 30,506 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 2456,194                                                   

= 2461,672 – 2456,194                                  

= 5,478 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP  

 = 30,506 – 5,478  

 = 25,028 
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Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 
4 5,478 1,370 1,094 2,87 4,43 

Galat 
20 25,028 1,251   

  Total 24 
30,506     

    

Keterangan : F hitung < F tabel 5% maka penambahan tepung 

bunga cengkeh dalam pakan tidak memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap warna (b*) pada 

dagingpuyuh jantan.  
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Lampiran 5. Analisis Statistik WHC Daging Puyuh Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata±SD U1 U2 U3 U4 U5 

P0 46,12 48,36 48,71 44,86 48,26 236,30 46,12 

P1 48,32 45,76 47,78 45,05 46,85 233,76 48,32 

P2 46,96 50,18 51,68 49,94 51,34 250,10 46,96 

P3 44,53 49,99 51,00 48,91 50,97 245,40 44,53 

P4 46,99 49,31 49,52 48,05 48,55 242,42 46,99 

Total 232,91 243,60 248,70 236,81 245,96 1207,98 232,91 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =       =   = 58368,144 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2 
– FK 

= (46,12
2
 +….+ 48,55

2
) – 58368,144 

= 58469,260 – 58368,144 

= 101,116 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  

 = 58368,144                                 

 = 58403,531 – 58368,144                                 

 = 35,387 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

 = 101,116 – 35,387 

 = 65,73 
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Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 5 % F 1 % 

Perlakuan 4 35,387 8,847 2,692 2,87 4,43 

Galat 20 65,729 3,286 

   Total 24 101,116         

Keterangan : F hitung < F tabel 5% maka penambahan tepung 

bunga cengkeh dalam pakan tidak memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap Water Holding 

Capasity (WHC) pada daging puyuh jantan.  
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Lampiran 6. Analisis Statistik Cooking Loss Daging Puyuh 

Jantan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata±SD U1 U2 U3 U4 U5 

P0 23,79 26,34 22,45 20,214 26,10 118,90 23,78 2,57 

P1 26,50 24,83 25,48 27,531 28,35 132,69 26,54 1,44 

P2 24,03 23,13 24,71 23,827 25,74 121,44 24,29 0,99 

P3 24,98 26,44 24,15 22,961 23,69 122,21 24,44 1,34 

P4 28,89 27,74 25,42 22,961 24,45 129,47 25,89 2,41 

Total 128,19 128,48 122,21 117,50 128,33 624,71 124,94 4,94 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =       =   = 15610,296 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2 
– FK 

= (23,79
2
 +….+ 24,45

2
) – 15610,296 

= 15706,741 – 15610,296 

= 96,445 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  

= 15610,296  

= 15637,656 – 15610,296                                 

= 27,360 

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

  = 96,445 – 27,360 

 = 69,085 
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Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 5 % F 1 % 

Perlakuan 4 27,360 6,840 1,980 2,87 4,43 

Galat 20 69,085 3,454 

   Total 24 96,445 

  

    

Keterangan : F hitung < F tabel 5% maka penambahan tepung 

bunga cengkeh dalam pakan tidak memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap cooking loss 

pada daging puyuh jantan.  
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Lampiran 7.  Data Kadar Air Sampel Daging Puyuh 

Perlakuan Ulangan K.A Sampel Daging (%) 

PO U1 72,319 

 U2 73,109 

 U3 73,217 

 U4 71,863 

 U5 71,994 

P1 U1 74,942 

 U2 72,123 

 U3 73,327 

 U4 72,176 

 U5 70,958 

P2 U1 72,180 

 U2 70,820 

 U3 72,480 

 U4 72,391 

 U5 73,195 

P3 U1 69,030 

 U2 73,513 

 U3 73,761 

 U4 73,275 

 U5 72,342 

P4 U1 73,081 

 U2 72,410 

 U3 71,182 

 U4 71,914 

 U5 72,030 
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