
 

 

 

PERSENTASE KARKAS DAN GIBLET BURUNG PUYUH  

(Coturnix-coturnix japonica) BETINA FASE LAYER  

YANG DIBERI EKSTRAK BUAH PARE 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

EGA GUMILAR RAHAYU 

A.1510609 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR 

BOGOR 

2019 



 

 

ABSTRAK 

 

 

EGA GUMILAR RAHAYU A.1510609. Persentase Karkas dan Giblet Burung 

Puyuh (Coturnix-Coturnix Japonica) Betina Fase Layer yang Diberi Ekstrak Buah 

Pare. Dibimbing oleh Hanafi Nur dan Jatmiko. 

 

Tumbuhan pare (Momordica charantia) adalah jenis tumbuhan  dengan buah yang 

bergerigi, panjang dan rasa pahit. Kandungan buah pare memiliki manfaat sebagai 

antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemberian ekstrak 

buah pare dalam air minum terhadap peningkatan karkas dan menurunkan 

persentase giblet burung puyuh. Penelitian ini dilaksanakan di kandang Program 

Studi Peternakan Fakultas Pertanian  Universitas Djuanda Bogor, dari bulan 

Februari-Maret 2019. Ternak yang digunakan dalam penelitian ini burung puyuh 

(Coturnix-coturnix japonica) umur 37 hari sebanyak 100 ekor, dibagi dengan 20 

unit kandang dan masing-masing kandang berisi 5 ekor burung puyuh. Penelitian 

ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri atas 4 perlakuan dan 

5 ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini R0=0% ekstrak buah pare (kontrol), 

R1=2,5% ekstrak buah pare, R2=5% ekstrak buah pare, R3=7,5 ekstrak buah pare 

dan R4=10% ekstrak buah pare. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

Analisys of variance (ANOVA), bila analisis menunjukkan hasil berbeda nyata 

(P<0,05) dilanjutkan dengan uji Duncan. Peubah yang diamati dalam penelitian 

ini adalah bobot potong, bobot karkas, bobot ampela, bobot hati dan bobot 

jantung. Hasil penelitian menunjukkan pemberian ekstrak buah pare tidak 

berpengaruh terhadap persentase karkas dan giblet burung puyuh. Saran yang 

diberikan dari penelitian yaitu untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan 

analisis kandungan yang terdapat dalam buah pare sebelum melaksanakan 

penelitian. 

 

Kata kunci : Burung Puyuh, Ekstrak Buah Pare, Persentase Karkas dan Giblet 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

EGA GUMILAR RAHAYU A.1510609.  Carcass and Giblet Percentages of 

Female Quails (Coturnix-coturnix japonica) Fed Bitter Melon Fruit Extract in 

Their Layer Phase.  Under immediate supervision of Hanafi Nur and Jatmiko. 

 

Bitter melon (Momordica charantia) is a vine plant with fruits having oblong-

shaped fruits which have distinct warty exterior and bitter taste.  The fruits are 

known to have an antibiotic benefit.  This study was aimed at assessing the effects 

of the inclusion of bitter melon fruit extract in drink water on carcass and giblet 

percentages of quails.  The study was conducted at the Trial Farm of Department 

of Animal Science, Djuanda University, Bogor, in February to March 2019.  One-

hundred female quails aged 37 days were used.  The birds were allocated to 20 

units of pens and each pen was occupied by 5 birds.  A completely randomized 

design with 5 treatments and 4 replicates  was used.  Treatments consisted of 0% 

bitter melon fruit extract (R0, control), 2.5% bitter melon fruit extract (R1), 5.0% 

bitter melon fruit extract (R2), 7.5% bitter melon fruit extract (R3), and 10.0% 

bitter melon fruit extract (R4).  Data were subjected to an analysis of variance 

(Anova) and a Duncan test.  Measurements were taken on live weight, carcass 

weight, gizzard weight, liver weight, and heart weight.  Results showed that 

treatments did not give any significant effects on carcass and giblet percentages.  

It was suggested that for future studies, nutrient content analysis on bitter melon 

be conducted beforehand.   
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RINGKASAN 

 

EGA GUMILAR RAHAYU A.1510609. Persentase Karkas dan Giblet Burung 

Puyuh (Coturnix-coturnix japonica) Betina Fase Layer yang Diberi Ekstrak Buah 

Pare. Dibimbing oleh Hanafi Nur dan Jatmiko. 

 

Burung puyuh merupakan peternakan penghasil telur dan daging yang 

masih dalam tahap pengembangan. Puyuh adalah unggas yang bentuk badannya 

relatif kecil dan berkaki pendek, badannya dipenuhi dengan bulu berwarna coklat 

dengan bercak abu-abu dan hitam. Puyuh betina produktif digunakan sebagai 

puyuh penghasil telur sedangkan betina tidak produktif dan jantan digunakan 

untuk penghasil daging. Menurut data Direktorat Jendral Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (2018) produksi daging puyuh di Indonesia tahun 2014 

sebanyak 968 ton, tahun 2015 sebanyak 948 ton, tahun 2016 sebanyak 962 ton, 

tahun 2017 sebanyak 1,138 ton dan tahun 2018 sebanyak 1,253 ton. 

Tanaman pare (Momordica charantia ) mengandung albuminoid, karbohidrat, zat 

warna, keratin, hydroxyl tryptamine, vitamin A,B dan C, selain itu juga 

mengandung saponin, flavonoid, polifenol, alkaloid, triterpenoid, momordisin, 

glikosida cucurbitacin, charantin, asam butirat, asam palmiat, asam linoleat dan 

asam stearat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemberian ekstrak buah 

pare dalam air minum terhadap peningkatan persentase karkas dan giblet burung 

puyuh. Penelitian dilaksanakan di Lokasi penelitian di kandang peternakan 

Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 

16720 pada bulan Februari – Maret 2019. Penelitian ini menggunakan rancangan 

acak lengkap (RAL) terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan yaitu R0= 0% ekstrak 

buah pare (kontrol), R1= ekstrak buah pare 2,5%, R2= ekstrak buah pare 5%, R3= 

ekstrak buah pare 7,5% dan R4= ekstrak buah pare 10%. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Program Analisis of Varian. Peubah 

yang diamati dalam penelitian ini adalah bobot potong, bobot karkas, bobot 

ampela, bobot hati dan bobot jantung. Persentase karkas burung puyuh dan 

persentase giblet menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. 

Saran dari penelitian ini yaitu untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut 

dengan analisis kandungan yang terdapat dalam buah pare terlebih dahulu.
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PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Persentase Karkas dan 

Giblet Burung Puyuh (Coturnix-coturnix japonica) Betina Fase Layer yang 

Diberi Ekstrak Buah Pare” benar-benar merupakan karya saya sendiri 

dengan arahan dosen pembimbing dan belum pernah diajukan sebagai karya 

ilmiah pada perguruan tinggi ataupun lembaga manapun. Sumber referensi dari 

kutipan karya penulis lain dilakukan dengan benar dan dicantumkan dalam teks 

daftar pustaka. 
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