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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengaruh Rosella Merah terhadap Konsumsi Pakan 
(g/ekor/hari)  

   Hasil penelitian pengaruh penggunaan tepung 
rosella merah dalam pakan terhadap penampilan produksi 
burung puyuh dapat dilihat pada Tabel 7. 
 
Tabel 7. Pengaruh penggunaan tepung Rosella merah dalam 

pakan terhadap penampilan produksi dan kualitas 
telur burung puyuh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

pada pakan burung puyuh memberikan pengaruh yang tidak 
nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan burung puyuh, 
walaupun konsumsi pakan yang diperoleh antar perlakuan 
sedikit berbeda seperti terdapat pada Tabel 7. Pengaruh tidak 
berbeda nyata yang diberikan perlakuan tepung rosella merah 
terhadap konsumsi pakan diduga karena kandungan vitamin C 
yang tinggi. Tanjung, (2011) menyatakan  kandungan vitamin 
C yang terdapat dalam bunga rosella lebih banyak 
dibandingkan  dengan buah-buahan lainnya. Setiap 100 g 
kelopak bunga rosella mengandung  244,4 mg  vitamin C, 
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dengan berat yanpg sama,  jeruk hanya mengandung 48 mg, 
belimbing hanya 25,8 mg  sedangkan  papaya  mengandung 71 
mg. Hasil penelitian  Kusnadi  (2006) memperlihatkan bahwa 
pemberian vitamin C dalam kondisi panas (32°C) dapat 
memperbaiki konsumsi  pakan  dan pertambahan  bobot  
badan ayam  pedaging. Hasil ini sejalan dengan penelitian 
Widodo (2000)  bahwa vitamin C dapat digunakan untuk 
menangkal cekaman pada ayam. Vitamin C merupakan  
antioksidan yang  larut  dalam  air,  yang  mampu merendam  
radikal bebas  dengan  cara memberikan  atom  hidrogen  dan  
elektron kepada radikal  bebas, sehingga  akan menghentikan  
atau  mengurangi  proses 8 cekaman  oksidatif  lebih  lanjut 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa rata-rata 
konsumsi pakan tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu 
perlakuan P3 (22,96), P0 (22,82), P1 (22,81), dan P2 (22,55). 
Nilai konsumsi pakan tertinggi dicapai pada puyuh yang diberi 
perlakuan P3 yaitu 22,96, sedangkan konsumsi pakan terendah 
dicapai pada puyuh yang diberi perlakuan P2 yaitu 22,55.  

Anggorodi  (1985) menyatakan bahwa palatabilitas 
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi 
pakan. North (1992), menambahkan bahwa  konsumsi  pakan 
mempengaruhi  penampilan  produksi unggas  sebab,  pakan  
yang dikonsumsi unggas digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan kehidupan pokok serta untuk proses produksi. Sifat 
unggas adalah mengkonsumsi makanan untuk memperoleh 
energi, sehingga jumlah makanan yang dimakan tiap harinya 
cenderung berhubungan erat dengan kadar energinya.  

North dan Bell (1990), menyebutkan bahwa pemberian 
pakan pada unggas akan diperlukan untuk empat alasan yaitu 
untuk  body maintenance, pertumbuhan, pertumbuhan bulu, 
dan produksi telur. Faktor yang mempengaruhi konsumsi 
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pakan harian pada unggas dibagi menjadi dua kelompok. 
Kelompok faktor yang berpengaruh dominan adalah 
kandungan energi pakan dan suhu lingkungan. Kelompok 
faktor yang berpengaruh minor adalah strain burung, berat 
tubuh, bobot telur harian, pertumbuhan bulu, derajat stress dan 
aktivitas burung. North  (1992), menyatakan bahwa kenaikan 
suhu lingkungan akan menurunkan konsumsi pakan, 
menurunkan produksi telur, menurunkan ukuran telur, 
menurunkan kualitas kerabang telur dan sebaliknya 
meningkatkan konversi pakan serta konsumsi air. Makund 
(2006) menyatakan bahwa pada puyuh petelur umur 9-19 
minggu dengan kandungan energi 2900 Kkal/kg adalah 30,02 
g per ekor per hari sedangkan pada pemberian pakan dengan 
kandungan energi 2700 Kkal/kg adalah 31,27 g/ekor/hari. 
Semakin tinggi kandungan energi pakan, semakin sedikit 
pakan yang di konsumsi.  

 
4.2 Pengaruh Rosella Merah terhadap HDP (Hen Day 
Production) 
  Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
pada pakan burung puyuh memberikan perbedaan tidak nyata 
(P>0,05) terhadap prosentase HDP burung puyuh, walaupun 
HDP yang diperoleh antar perlakuan sedikit berbeda seperti 
terdapat pada Tabel 7.  

 Hen Day Production (HDP) merupakan persentase 
produksi telur yang dihitung dengan membandingkan antara 
jumlah telur dan jumlah ternak pada hari yang sama. Pada 
Tabel 7 dapat dilihat bahwa rata-rata HDP tertinggi sampai 
terendah berturut-turut yaitu perlakuan P2 (80,54), P3 (80,48), 
P1 (71,80), P0 (77,14)%. Persentase HDP tertinggi diperoleh 
pada perlakuan P2 yaitu 80,54%, sedangkan persentase 
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terendah didapat pada perlakuan P0 yaitu 77,14%. Hal ini 
diduga karena kelopak bunga rosella memiliki  kadar vitamin C 
yang tinggi dengan kandungan gula yang rendah, juga 
mengandung asam  suksinat  dan asam oksalat yang merupakan 
dua asam organik  yang dominan. Rosella memiliki kandungan 
asam askorbat yang lebih tinggi daripada jeruk dan mangga. 
Dahiru (2003). Faktor utama yang mempengaruhi produksi 
telur adalah kandungan zat makanan dalam pakan (Amrullah, 
2003). Susrini (1995) menyatakan bahwa tingkat konsumsi 
protein dan energi secara fisiologis akan berpengaruh terhadap 
HDP yang dihasilkan.  

Penelitian lain yang sejalan dilakukan Konwar et al., 
(1987) yang menyatakan bahwa penambahan limbah teh dalam 
pakan dapat menurunkan penampilan produksi unggas. Hasil 
penelitian  pengaruh penambahan limbah teh dalam pakan 
terhadap penampilan produksi burung puyuh menunjukkan 
bahwa  penambahan limbah teh berpengaruh negatif terhadap 
penampilan produksi burung puyuh, dimana semakin tinggi 
penambahan limbah teh semakin kecil persentase HDP dan 
sebaliknya semakin rendah penambahan  limbah  teh  semakin  
besar persentase HDP. 
 
4.3 Pengaruh Rosella Merah terhadap Konversi Pakan 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
pada pakan burung puyuh memberikan perbedaan tidak nyata 
(P>0,05) terhadap konversi pakan burung puyuh, walaupun 
konversi yang diperoleh antar perlakuan sedikit berbeda 
seperti terdapat pada Tabel 7. pengaruh tidak berbeda nyata 
yang diberikan perlakuan tepung Rosella Merah terhadap 
konversi pakan Tabel 7 memperlihatkan pengaruh Tepung 
Rosella Merah (Hibiscus sabdariffa L)  pada konversi pakan 
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didapatkan nilai tertinggi sampai nilai terendah berturut-turut 
yaitu perlakuan P3 (2,28), P2 (2,26), P0 (2,24), dan P1 (2,24).  
Nilai Konversi pakan tertinggi terdapat pada perlakuan P3 
yaitu (2,28) sedangkan nilai konversi pakan  terendah terdapat 
pada perlakuan P1 yaitu sebesar ( 2,24). hal ini diduga sebagai 
akibat dari pengaruh penambahan Tepung Rosella Merah 
dalam pakan burung puyuh yang mengandung vitamin C 
tinggi dan merupakan bagian dari antioksidan eksogen, 
sehingga memberikan pengaruh tidak berbeda nyata terhadap 
konsumsi pakan dan HDP.  Nilai konversi  pakan  merupakan  
perbandingan antara  konsumsi  pakan  dengan  jumlah 
produksi  telur. Parson (2009) menjelaskan bahwa Konversi 
pakan dapat dijadikan patokan dalam menentukan tingkat 
efisiensi pemanfaatan pakan oleh ternak puyuh,yang 
menunjukkan semakin rendah nilai konversi pakan maka 
semakin tinggi tingkat efisiensi  penggunaan pakan oleh ternak 
puyuh dan sebaliknya. Semakin baik mutu pakan semakin 
rendah pula konversi pakannya. Baik tidaknya mutu pakan 
ditentukan seimbang tidaknya zat-zat makanan itu sesuai 
kebutuhan burung puyuh. Pakan yang kekurangan salah satu 
zat makanan akan mengakibatkan ayam akan memakan 
pakannya secara berlebihan untuk mencukupi kekurangan zat 
yang diperlukan tubuhnya. Putri (2010). 

Anggorodi (1985)  menyatakan  bahwa  tinggi 
rendahnya  konversi  pakan  sangat ditentukan  oleh  
kandungan  zat  makanan terutama  protein  dan  asam-asam  
amino yang terkandungan dalam pakan. Amrullah (2003)  
menyebutkan  bahwa  semakin rendah  angka  konversi  pakan  
berarti kualitas pakan semakin baik. Konversi pakan untuk 
produksi telur merupakan perbandingan antara jumlah pakan 
yang dikonsumsi (g) dengan  produksi  telur  (butir)  yang  
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dihasilkan.  Nilai konversi  pakan  dapat  digunakan  untuk  
mengetahui  efisiensi penggunaan  pakan.  

Lestari (1992), menyatakan angka konversi pakan 
menunjukkan tingkat efisiensi penggunaaan pakan. Angka 
konversi pakan dipengaruhi oleh strain dan faktor lingkungan 
seperti seluruh pengaruh luar termasuk didalamnya faktor 
makanan terutama nilai gizi rendah. Anggorodi (1985), 
menyatakan bahwa konversi pakan dipengaruhi oleh faktor-
faktor seperti : umur ternak, bangsa, kandungan gizi pakan, 
keadaan temperatur, dan keadaan unggas. 

Konversi pakan adalah perbandingan jumlah ransum 
yang dikonsumsi pada satu minggu dengan pertambahan bobot 
badan pada minggu itu. Amrullah (2003). Semakin baik mutu 
pakan maka semakin kecil pula konversi pakannya. Baik 
tidaknya mutu pakan ditentukan seimbang tidaknya zat-zat 
gizi dalam pakan itu diperlukan oleh tubuh unggas. Angka 
konversi pakan merupakan tingkat penggunaan ransum 
dimana jika angka konversi semakin kecil maka penggunaan 
pakan tidak efisien (Campbell, 1984). 

Menurut Suprijatna (2005), banyak faktor yang  
mempengaruhi efisiensi penggunaan pakan antara lain 
produksi telur, laju pertumbuhan, penyerapan energi 
metabolisme pakan,kecukupan zat-zat  makanan  dalam pakan, 
temperatur  lingkungan  dan  kesehatan ternak. Ditambahkan 
pula  oleh Anggorodi  (1985) bahwa  faktor  lingkungan yang 
berpengaruh  terhadap  konversi  pakan adalah suhu yang 
kurang nyaman,persediaan pakan/air minum yang terbatas,  
faktor  genetik,  tatalaksana pemeliharaan,  suhu  lingkungan, 
kualitas  pakan,  kepadatan  kandang, dan penyakit. 
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4.4 Pengaruh Rosella Merah terhadap Egg Mass 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

pada pakan burung puyuh memberikan perbedaan tidak nyata 
(P>0,05) terhadap egg mass burung puyuh, walaupun egg 
mass yang diperoleh antar perlakuan sedikit berbeda seperti 
terdapat pada tabel 7. Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa 
rata-rata nilai egg mass tertinggi sampai nilai terendah 
berturut-turut yaitu perlakuan P0 (8,49), P3 (8,27), P1 ( 8,14), 
P2 (7,49).  Nilai egg mass tertinggi terdapat pada perlakuan P0 
yaitu (8,49) sedangkan nilai egg mass terendah terdapat pada 
perlakuan P2 yaitu sebesar (7,49).  Egg mass merupakan rata-
rata berat telur harian sehingga persentase Hen Day 
Production akan mempengaruhi egg mass. Berat telur sering 
dipakai sebagai kriteria seleksi untuk burung puyuh Amrullah 
(2003).   

 Egg mass dipengaruhi HDP dan bobot telur, jika salah 
satu atau kedua faktor semakin tinggi maka egg mass juga 
semakin meningkat dan sebaliknya. Amrullah (2003) 
menjelaskan bahwa penggunaan variabel egg mass 
dibandingkan jumlah telur merupakan cara menyatakan 
perbandingan kemampuan produksi bertelur akibat pemberian 
pakan dan program pengelolaan yang baik. Menghitung egg 
mass  pertama kali harus diketahui berat telur dari kelompok 
tersebut dikalikan dengan HDP. 

Dalam penelitian ini, pakan perlakuan berpengaruh 
tidak berbeda nyata baik terhadap berat telur maupun 
terhadap HDP. Konsekuensinya pakan perlakuan 
memberikan pengaruh tidak berbeda nyata terhadap nilai 
egg mass Vitamin C sebagai salah  satu  antioksidan  
eksternal. Kandungan kalsium yang tinggi  sangat  
membantu pertumbuhan  serta  kekuatan  tulang  dan  
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gigi.Vitamin A, vitamin C dan kalsium berguna  untuk  
kesehatan  mata,  kulit  dan  tulang. Dahiru (2003). 

 
4.5 Pengaruh Rosella Merah terhadap Berat Telur 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
pada pakan burung puyuh memberikan perbedaan tidak nyata 
(P>0,05) terhadap berat telur burung puyuh, walaupun berat 
telur yang diperoleh antar perlakuan sedikit berbeda seperti 
terdapat pada Tabel 7. Tabel 7 memperlihatkan berat telur 
didapatkan nilai tertinggi sampai nilai terendah berturut-turut 
yaitu perlakuan P1 (10,34), P2 (10,21), P3 ( 10,14), P0 
(10,06). Nilai berat telur tertinggi terdapat pada perlakuan P1 
yaitu (10,34) sedangkan nilai Berat telur terendah terdapat 
pada perlakuan P0 yaitu sebesar (10,06). Hasil penelitian yang 
memberikan pengaruh tidak berbeda nyata ini disebabkan oleh 
hasil perlakuan yang juga memberikan pengaruh tidak berbeda 
nyata terhadap konsumsi pakan, sehingga tidak berpengaruh 
terhadap berat telur.                                                                  

Rataan bobot telur dipengaruhi oleh jenis atau tipe 
puyuh (Wahyu, 1997). Temperatur lingkungan dan konsumsi 
pakan juga dapat mempengaruhi bobot telur. Peningkatan 
temperatur lingkungan dapat menurunkan ukuran telur dan 
kualitas kerabang telur. Berat telur puyuh  berkisar antara  8-
10 g. Berat kuning telur puyuh  adalah  2,4-3,3  g,  putih  telur 
4,16-6 g, dan kerabang telur 0,56-0,9 g/butir telur. (North dan 
Bell, 1990). 

Bobot telur semakin meningkat secara gradual  seiring  
pertambahan umur puyuh. Bobot telur puyuh  tidak  
dipengaruhi  oleh  kepadatan kandang  Amrullah (2003).  
Puyuh  yang  berumur  8-9  minggu  pada  lingkungan  dengan  
temperatur 22,5-32oC dengan  pemberian  pakan  mengandung  
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protein  22 %,  menghasilkan  telur dengan  bobot  9,2  g.  
Puyuh  berumur  20-21  minggu  dan 31-32 minggu dengan 
pemberian pakan mengandung protein 22 % menghasilkan 
telur dengan bobot 10,1 g dan 11,0 g (Murtidjo, 1996). 

 
4.5 Pengaruh Rosella Merah terhadap Kolesterol Telur  
 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
pada pakan burung puyuh memberikan perbedaan tidak nyata 
(P>0,05) terhadap kolesterol telur burung puyuh, walaupun 
konsumsi pakan yang diperoleh antar perlakuan sedikit 
berbeda seperti terdapat pada Tabel 7. pengaruh tidak berbeda 
nyata yang diberikan perlakuan tepung Rosella Merah 
terhadap konsumsi pakan, 

Tabel 7 memperlihatkan pengaruh Tepung Rosella 
Merah (Hibiscus sabdariffa L) pada Kolesterol telur 
didapatkan nilai tertinggi sampai nilai terendah berturut-turut 
yaitu perlakuan P0 (243,29), P3 (240,31), P1(236,32), P2  
(235,86). Nilai Kolesterol telur tertinggi terdapat pada 
perlakuan P0 yaitu (243,29) sedangkan nilai kolesterol 
terendah terdapat pada perlakuan P2 yaitu sebesar ( 235,86). 
Tetapi secara angka penambahan Tepung Rosella Merah dapat 
menurunkan kolesterol meskipun tidak signifikan. 

Menurut Muray et al, (1999) kolesterol merupakan hasil 
dari metabolisme hewan, oleh karena itu hanya terdapat dalam 
makanan yang berasal dari hewan  Saerang (2003) 
menyatakan bahwa kandungan kolesterol dalam pakan 
memiliki hubungan dengan kadar kolesterol yang ada pada 
telur, ada indikasi bahwa meningkatnya kandungan kolesterol 
dalam pakan juga meningkatkan kadar kolesterol telur. 
Kandungan kolesterol dalam kuning telur dipengaruhi oleh 
kandungan asam lemak yang terdapat dalam pakan, dimana 
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apabila kandungan asam lemak jenuh memiliki proporsi yang 
besar daripada asam lemak tidak jenuh maka kandungan 
kolesterol telur akan mengalami peningkatan karena kolesterol 
termasuk dalam asam lemak jenuh. Tanjung (2011).  

  Penurunan kadar kolesterol Telur puyuh setelah diberi 
ekstrak rosella selama 3 minggu menunjukan pengaruh yang 
positif bagi kandungan telur. Mengingat begitu bahayanya 
kolesterol yang berlebihan maka perlu adanya upaya untuk 
menurunkan kadar kolesterol, yaitu dengan mengkonsumsi 
rosella Dapat dicoba untuk menggunakan ekstrak rosella 
karena mengandung flavonoid, niasin, vitamin C, dan 
antosianin yang dapat menurunkan kadar biosintesis 
kolesterol, mengurangi produksi kolesterol dalam hati.  

 


