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ABSTRAK 

MARDI RIYANTO. A.1710021. Profil Darah Burung Puyuh (Coturnix coturnix 

japonica)  Periode Layer yang Diberi Ekstrak Buah Pare (Momordica Charantia 

L). Dibimbing oleh Deden Sudrajat dan Ristika Handarini. 

 

Komoditi unggas yang telah lama berkembang di Indonesia salah satunya ialah 

puyuh (Cortunix cortunix japonica). Sifat reproduksinya cepat, dalam satu tahun 

mampu menghasilkan 3 – 4  generasi. Produksi telur dapat optimum apabila 

puyuh dijaga kesehatannya melalui pemberian pakan yang memiliki kandungan 

nutrisi sesuai kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

pemberian ekstrak buah pare  dalam air minum terhadap profil darah burung 

puyuh periode layer. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari hingga bulan 

April 2019. Penelitian dilaksanakan di kandang burung puyuh Program Studi 

Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Djuanda Bogor. Ternak yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah burung puyuh betina umur 49 hari 

sebanyak 100 ekor. Pakan yang digunakan adalah pakan komersil periode layer 

dan air minum yang dicampur ekstrak buah pare. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu P0: air minum tanpa 

ekstrak buah pare (kontrol), P1: air minum + ekstrak buah pare 2,5 %, P2: air 

minum + ekstrak buah pare 5 %, P3: air minum + ekstrak buah pare 7,5 % P4: air 

minum + ekstrak buah pare 10 %. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

Analisis of Variance (ANOVA). Jika menunjukkan beda nyata (P<0,05) atau 

berbeda sangat nyata  (P<0,01) maka dilakukan uji lanjut Duncan. Peubah yang 

diamati dalam penelitian ini yaitu jumlah eritrosit (juta/mm
3
) kadar hemoglobin 

(g/dl), persentase hematokrit (%) dan nilai MCHC. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian ekstrak buah pare tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap  

jumlah eritrosit kadar hemoglobin namun berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

persentase hematokrit dan nilai MCHC. Kesimpulan penelitian adalah Pemberian 

pakan komersil dengan penambahan ekstrak buah pare tetap mampu 

mempertahankan kondisi fisiologis burung puyuh. Ekstrak buah pare mempunyai 

potensi sebagai suplementasi untuk burung puyuh. Profil darah terbaik yang 

diperoleh pada burung puyuh adalah pemberian ekstrak buah pare sebesar 5%. 

Disarankan untuk peternak burung puyuh agar memberikan ekstrak buah pare 

dengan dosis tersebut agar konsisi fisiologis dan kesehatan burung puyuh tetap 

terjaga. 

 

Kata Kunci: burung puyuh, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, ekstrak buah pare. 
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ABSTRACT 

MARDI RIYANTO. A.1710021. Profile of Blood of Layer Quails (Coturnix 

coturnix japonica) Fed  Bitter Melon (Momordica Charantia L) Fruit Extract. 

Under immediate supervision of Deden Sudrajat and Ristika Handarini.  

 

Quail is a poultry animal which has been long developed in Indonesia.   This bird 

has a short reproductive cycle allowing it to produce 3-4 generations in a year.   

Feeding feed containing nutrients to meet the bird requirements ensure optimal 

egg production.   This study was aimed at assessing the effects of the inclusion of 

bitter melon fruit extract in drinking water on the profile of blood of layer quails.   

The study was conducted at the Trial Farm of Animal Science Department, 

Djuanda University, Bogor from January to April 2019.   One-hundred female 

quails aged 49 days were used.  The birds were fed commercial layer feed and 

provided with drinking water containing bitter melon fruit extract. A completely 

randomized design with 5 treatments and 4 replicates was used.  Treatments 

consisted of drinking water with no bitter melon fruit extract  (P0, control), 

drinking water +  2.5% bitter melon fruit extract (P1),  drinking water +  5.0% 

bitter melon fruit extract (P2),  drinking water +  7.5% bitter melon fruit extract 

(P3), and drinking water +  10.0% bitter melon fruit extract (P4). Data were 

subjected to an analysis of variance and a Duncan test. Measurements were taken 

on the amount of erythrocyte (million/mm
3
), hemoglobin level (g/dl), percentage 

of hematocrit (%), and MCHC value. Results showed that significant effects 

(P<0.05) were found on percentage of hematocrit and MCHC value but not on the 

amount of erythrocyte.   It was concluded that the inclusion of bitter melon fruit 

extract in drinking water could maintain the physiological condition of quails.   

Bitter melon fruit extract was potential as a supplement for quails.   The inclusion 

of 5% bitter melon fruit extract in drinking water resulted in the best blood profile.   

It was recommended that in order to maintain good physiological condition and 

health of quails, 5% bitter melon fruit extract in drinking water be applied.   

 

Key words:  quail, erythrocyte, hemoglobin, hematocrit, bitter melon fruit extract 
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RINGKASAN 

MARDI RIYANTO. A.1710021. Profil Darah Burung Puyuh (Coturnix coturnix 

japonica)  Periode Layer yang Diberi Ekstrak Buah Pare (Momordica Charantia 

L). Dibimbing oleh Deden Sudrajat dan Ristika Handarini. 

 

Komoditi unggas yang telah lama berkembang di Indonesia salah satunya 

ialah puyuh (Cortunix cortunix japonica). Sifat reproduksinya cepat, dalam satu 

tahun mampu menghasilkan 3 – 4  generasi. Produksi telur dapat optimum apabila 

puyuh dijaga kesehatannya melalui pemberian pakan yang memiliki kandungan 

nutrisi sesuai kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

pemberian ekstrak buah pare  dalam air minum terhadap hemoglobin dan 

hematokrit burung puyuh periode layer. Pare (Momordica charantia L) 

merupakan tumbuhan tropis yang memiliki populasi tinggi sehingga dapat 

dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai obat herbal manusia dan mulai banyak 

diteliti lebih lanjut untuk ternak. Tanaman Pare juga mengandung sejumlah 

mineral dan vitamin sebagai antioksidan yang berfungsi dalam mendukung sistem 

kekebalan tubuh dengan melindungi sel. Tingginya produktivitas burung puyuh 

berhubungan erat dengan kondisi hematologisnya, dimana darah mempunyai 

peranan cukup penting dalam transportasi baik nutrien maupun sisa metabolisme. 

Maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data 

hemoglobin dan hematokrit pada burung puyuh periode layer yang diberi ekstrak 

buah pare (Momordica charantia L). Penambahan tersebut diharapkan mampu 

menstabilkan kondisi hematologis burung puyuh, sehingga pencernaan dan 

produktivitas baik juga burung puyuh dalam kondisi sehat.  

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari sampai April 2019. Penelitian 

dilaksanakan di kandang burung puyuh Program Studi Peternakan Fakultas 

Pertanian Universitas Djuanda Bogor. Ternak yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah burung puyuh betina umur 49 hari sebanyak 100 ekor. Pakan yang 

digunakan adalah pakan komersil periode layer dan air minum yang dicampur 

ekstrak buah pare. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan 

dalam penelitian ini yaitu P0: air minum tanpa ekstrak buah pare (kontrol), P1: air 

minum + ekstrak buah pare 2,5 %, P2: air minum + ekstrak buah pare 5 %, P3: air 
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minum + ekstrak buah pare 7,5 % P4: air minum + ekstrak buah pare 10 %. Data 

yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis of Variance (ANOVA). Jika 

menunjukkan beda nyata (P<0,05) atau berbeda sangat nyata  (P<0,01) maka 

dilakukan uji lanjut Duncan. Peubah yang diamati dalam penelitian ini yaitu 

jumlah eritrosit (juta/mm
3
), kadar hemoglobin (g/dl), persentase hematokrit (%) 

dan nilai MCHC (%). 

Hasil analisis ragam pada perlakuan menunjukkan tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap jumlah eritrosit. Jumlah eritrosit berkisar antara 2,11 – 2,61 

juta/mm
3
 dengan rataan 2,41 juta/mm

3
. 

Hasil analisis ragam, perlakuan  menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap kadar hemoglobin dengan rataan yang diperoleh sebesar 11,80±1,16 g/dl. 

Hasil analisis ragam, perlakuan  menunjukkan pengaruh yang nyata  

(P<0,05) terhadap nilai hematokrit yaitu P3 berpengaruh nyata terhadap P0, P1, 

P2 dan P4. Persentase hematokrit tertinggi pada P3 dengan pemberian 7,5% 

ekstrak buah pare dan persentase terendah adalah pada P0 dengan pemberian 0% 

ekstrak buah pare. 

Hasil analisis ragam, perlakuan  menunjukkan pengaruh yang nyata  

(P<0,05) terhadap nilai MCHC yaitu P3 berpengaruh nyata terhadap P0 dan P1 

namun tidak berpengaruh nyata (P>0,01) terhadap P2 dan P4. Nilai MCHC 

berkisar antara 29,77 – 39,00 % dengan rataan 34,17 %. 

Kesimpulan penelitian adalah Pemberian pakan komersil dengan 

penambahan ekstrak buah pare tetap mampu mempertahankan kondisi fisiologis 

burung puyuh. Ekstrak buah pare mempunyai potensi sebagai suplementasi untuk 

burung puyuh. Profil darah terbaik yang diperoleh pada burung puyuh adalah 

pemberian ekstrak buah pare sebesar 5%. Disarankan untuk peternak burung 

puyuh agar memberikan ekstrak buah pare dengan dosis tersebut agar kondisi 

fisiologis dan kesehatan burung puyuh tetap terjaga. 
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PERNYATAAN  

Saya dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul “Profil Darah Burung 

Puyuh (Coturnix coturnix japonica)  Periode Layer yang Diberi Ekstrak Buah 

Pare (Momordica Charantia L)” merupakan karya saya dengan arahan dosen 

pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan 

tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang 

diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam 

daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini. 
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