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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Pengaruh Penambahan Tepung Jangkrik terhadap  

Konsumsi Pakan 

Berdasarkan hasil pengamatan konsumsi pakan pada 

Lampiran 7, ternyata setelah dianalisis ragam menunjukan bahwa 

penambahan tepung jangkrik dalam pakan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan. Adapun 

rataan hasil pengamatan penambahan tepung jangkrik dalam 

pakan dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rataan Konsumsi Pakan g/ekor/hari Per Unit  

  Perlakuan Selama Penelitian (28 hari) 

  Keterangan: Superskrip (a, b, c, d) yang berbeda  

                        menunjukan perbedaan yang sangat nyata  

   (P<0,01) 

 

Hasil rataan berbagai perlakuan seperti pada Tabel 6, 

menunjukan bahwa konsumsi pakan tertinggi terdapat pada 

perlakuan P3 (penambahan tepung jangkrik 15%) sebesar 23,83 

± 0,09 (g/ekor/hari). Adapun peningkatan konsumsi pakan pada 

berbagai perlakuan dapat disajikan pada Gambar 3. 

  Perlakuan Rataan 

P0 23,21 ± 0,08
a
 

P1 23,41 ± 0,11
b
 

P2 23,62 ± 0,05
c
 

P3 23,83 ± 0,09
d
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Gambar 3. Peningkatan konsumsi pakan (g/ekor/hari) selama  

      penelitian (28 hari) 

 

Gambar 3 diatas memperlihatkan bahwa terjadinya 

peningkatan konsumsi pakan yang sangat nyata pada perlakuan 

P3 (penambahan tepung jangkrik 15%) sebesar 23,83 ± 0,09 

(g/ekor/hari) terhadap konsumsi pakan. Pengaruh penambahan 

tepung jangkrik dalam pakan dapat menyebabkan peningkatan 

pada konsumsi pakan. Hal ini disebabkan karena konsumsi pakan 

sangat dipengaruhi oleh komposisi yang ada dalam pakan 

(jumlah protein, kandungan energi, serta beberapa asam amino), 

bentuk pakan (tepung, crumble, pellet), serta warna pada pakan. 

Tepung jangkrik mempunyai protein sampai 60% serta beberapa 

asam-asam amino seperti lysine, arginin, dan cystein, secara 

kmiawi dengan adanya penambahan tepung jangkrik dalam 

pakan dapat menyebabkan kandungan nutrisi pada pakan berubah 

dimana perbedaan kandungan nutrisi dalam pakan akan 

menyebabkan perbedaan jumlah konsumsi. Burung puyuh 

mempunyai sistem penginderaan yang terbatas oleh karena itu 

puyuh akan lebih menyukai pakan yang mempunyai warna lebih 

mencolok dan bertekstur lembut. Tepung jangkrik memiliki 

tekstur yang sangat lembut serta memiliki bau yang khas dan 

warna yang gelap sehingga bila ditambahkan kedalam pakan 
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akan merubah struktur warna pada pakan seiring dengan semakin 

banyaknya persentase penambahan tepung jangkrik 

menyebabkan tekstur pada warna pakan semakin mencolok, hal 

inilah yang menyebabkan konsumsi pakan meningkat. Perubahan 

kandungan protein kasar dalam pakan dapat mempengaruhi 

performa produksi dan akhirnya akan berpengaruh terhadap 

kebutuhan energi, sehingga jika terdapat perubahan konsumsi 

pakan adalah disebabkan secara tidak langsung oleh perubahan 

kandungan protein pakan. Bila persentase protein sama di dalam 

semua pakan, maka pakan yang mempunyai ME tinggi akan 

menyediakan ketersediaan protein yang kurang dalam tubuh 

unggas karena rendahnya jumlah makanan yang dikonsumsi, 

sebaliknya bila kadar energi kurang maka unggas akan 

mengkonsumsi makanan untuk mendapatkan lebih banyak energi 

akibatnya kemungkinan akan mengkonsumsi protein yang 

berlebihan Widyatmoko (2013). Konsumsi dipengaruhi oleh 

kandungan zat makanan dalam pakan, salah satunya adalah 

kandungan energi dalam pakan (Wahju, 2004). North dan Bell 

(2002) menambahkan bahwa konsumsi pakan juga dipengaruhi 

oleh berat badan, ukuran tubuh, tahapan produksi, suhu. 

lingkungan, keadaan energi pakan, kualitas pakan (komposisi 

nutrisi dalam ransum, kualitas pellet dan formulasi ransum) dan 

manajemen (manajemen lingkungan, kepadatan kandang, 

ketersediaan pakan dan air minum serta kontrol terhadap 

penyakit). 

Peningkatan konsumsi pakan dapat disebabkan pula oleh 

kandungan asam amino yang terkandung dalam pakan, seperti 

lisyne, arginin, cystine, tryptophan (Prayogi, 2011). Kandungan 

asam amino yang ada dalam tepung jangkrik yaitu lysine 12,80 

%, arginin tidak terdeteksi, cystine 46,66 %, dan tryptophan 

4,18% (Farida, 2008).  Lysine berperan dalam pembentukan 
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daging, tryptophan untuk produksi telur dan hidup pokok 

(Prayitno, 2006). Dalam penelitian ini semakin banyak 

persentase penambahan tepung jangkrik dalam pakan, maka 

kandungan protein semakin meningkat (data perhitungan secara 

manual kandungan nutrisi pada setiap pakan perlakuan disajikan 

pada Tabel.4). Perbedaan konsumsi pakan dapat disebabkan oleh 

warna ransum. Warna dalam ransum sangat mempengaruhi 

tingkat konsumsi pada burung puyuh sehingga pada pakan yang 

mempunyai warna lebih gelap atau yang mencolok lebih disukai 

burung puyuh, burung puyuh mempunyai kemampuan yang 

terbatas sehingga apabila terdapat warna yang terang dalam 

pakan tentu saja puyuh akan lebih menyukai pakan yang 

mempunyai warna yang mencolok (Diwayani, 2012). Dalam 

penelitian tepung jangkrik yang digunakan mempunyai warna 

yang relatif gelap sehingga bila dicampurkan dengan pakan basal 

yang digunakan, maka akan terlihat perubahan warna. Semakin 

banyak persentase penambahan tepung jangkrik dalam pakan 

warnanya semakin mencolok sehingga akan mempengaruhi 

warna pada pakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pakan (P0)         b. Pakan (P1)  
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c. Pakan (P2)          d. Pakan (P3)  

       

 

 

 

 

 

 

 

      e. Tepung jangkrik 

Gambar. 4 masing-masing pakan perlakuan dan tepung jangkrik 

 

Pakan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu dalam 

bentuk tepung selain karena puyuh menyukai pakan dalam 

bentuk tepung. Penepungan pakan basal dilakukan karena agar 

dengan mudah bisa tercampur secara merata dengan pakan 

tepung jangkrik hal ini bertujuan agar masing-masing puyuh 

dalam kandang mengkonsumsi pakan sesuai dengan pakan yang 

telah diberi perlakuan dengan persentase yang digunakan. 

Nayoan (1997) menyatakan bahwa puyuh sangat menyukai 

pakan dalam bentuk mash (tepung) meskipun kebanyakan 

peternak memberikan pakan dalam bentuk tepung pada saat 

puyuh masih dalam periode starter, akan tetapi puyuh fase layer 

juga memiliki kebiasaan yang sama yaitu menyukai pakan dalam 

bentuk tepung karena dengan ukuran tubuhnya yang relativ 

ringan puyuh dapat mencerna pakan dengan mudah serta akan 

lebih mudah untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan 
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seperti amylase, selulase, dan protease yang berguna untuk 

mencerna pakan menjadi lebih baik. 

Pakan dalam bentuk tepung sangat mudah dicerna oleh 

puyuh karena bentuk tepung akan terambil semua ketika puyuh 

mengambil pakan dan berusaha memasukan kemulutnya peluang 

untuk terjatuhya pakan sangat kecil sehingga tidak ada pakan 

yang akan tercecer, sehingga penggunaan pakan akan lebih 

efisien. Ransum yang dapat diberikan untuk burung puyuh terdiri 

dari beberapa bentuk, yaitu bentuk pellet, remah, dan tepung 

(Siregar, 1980). Ransum terbaik adalah ransum dalam bentuk 

tepung, sebab burung puyuh yang mempunyai sifat usil dan 

sering mematuk karenanya burung  puyuh akan mempunyai 

kesibukan lain dengan mematuk-matuk pakannya, pakan dalam 

bentuk tepung lebih disukai karena dengan ukuran paruhnya 

yang kecil puyuh akan lebih mudah mengambil pakan 

dibandingkan dengan pakan crumble, pakan tidak akan mudah 

lepas ketika puyuh akan memasukan kedalam mulut (Suprijatna, 

2012). 

Berdasarkan hasil uji jarak bergandan Duncan diperoleh 

hasil bahwa P0 berbeda nyata terhadap P1, P1 berbeda nyata 

terhdap P2, P2 berbeda nyata terhadap P3. Dan P3 berbeda nyata 

terhdapa P0. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penambahan 

tepung jangkrik dalam pakan puyuh menyebabkan peningkatan 

pada konsumsi pakan yang tidak jauh berbeda diantara 

perlakuan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tepung jangkrik dapat 

meningkatkan jumlah konsumsi pakan pada burung puyuh fase 

layer.   
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4.2. Pengaruh Penambahan Tepung Jangkrik terhadap Hen  

Day Production (HDP)  

Berdasarkan hasil pengamatan HDP pada Lampiran 8, 

ternyata setelah dianalisis ragam menunjukan bahwa 

penambahan tepung jangkrik dalam pakan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap HDP. Adapun rataan hasil 

pengamatan penambahan tepung jangkrik dalam pakan terhadap 

HDP dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata-rata HDP Per Unit Perlakuan Selama Penelitian  

 (28 hari) 

Keterangan : Superskrip ( a, b, c) yang berbeda menunjukan  

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

 

Hasil rataan berbagai perlakuan seperti pada Tabel 7, 

menunjukan bahwa nilai HDP tertinggi terdapat pada perlakuan 

P3 (penambahan tepung jangkrik 15%) sebesar 91,01 ± 2,06 %. 

Adapun peningkatan nilai HDP pada berbagai perlakuan 

disajikan pada Gambar 5. 

 

  Perlakuan Rataan 

P0 79,71 ± 4,58
a
 

P1 86,13 ± 5,51
b
 

P2 87,68 ± 3,06
b
 

P3 91,01 ± 2,06
c
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Gambar 5. Peningkatan HDP % Per Unit Perlakuan Selama  

     Penelitian (28 hari) 

Gambar 4 diatas memperlihatkan bahwa terjadinya 

peningkatan nilai HDP yang sangat nyata pada perlakuan P3 

(penambahan tepung jangkrik 15%) sebesar 91,01 ± 2,06 %. 

Pengaruh penambahan tepung jangkrik dalam pakan dapat 

menyebabkan peningkatan pada nilai HDP. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan julah konsumsi pakan serta perbedaan jumlah 

konsumsi protein yang berbeda, semakin tinggi persentase 

penambahan tepung jangkrik maka HDP semakin tinggi. Burung 

puyuh fase layer memerlukan protein sekitar 22% untuk 

kebutuhan produksi. Tepung jangkrik mengandung protein 60%, 

dengan tingginya protein tersebut bila ditambahkan dalam pakan 

maka akan meningkatkan nilai nutrisi yang ada pada pakan 

perlakuan. Peningkatan kandungan protein setelah penambahan 

tepung jangkrik disajikan dalam Tabel 4. Adanya peningkatan 

protein dalam pakan inilah yang menyebabkan semakin 

meningkatnya HDP seiring dengan meningkatnya penambahan 

persentase tepung jangkrik dalam pakan. HDP dipengaruhi oleh 

kualitas pakan yang dikonsumsi oleh puyuh seperti kandungan 

nutrisi yang harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi puyuh fase 

layer.  Australiananingrum (2005) menyatakan bahwa produksi 
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telur sangat dipengaruhi oleh tingkat protein dalam pakan. Hal 

yang sama juga dipaparkan oleh North dan Bell (1990) bahwa 

jumlah pakan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap produksi 

telur, dimana konsumsi pakan yang rendah akan menghasilkan 

produksi yang rendah, dan konsumsi pakan yang tinggi akan 

menghasilkan produksi yang tinggi pula.  

Faktor utama yang mempengaruhi produksi telur adalah 

jumlah pakan yang dikonsumsi dan kandungan zat makanan 

dalam Amrullah (2004)  pakan . North dan Bell (1990) 

menambahkan produksi telur dipengaruhi oleh strain, umur 

pertama bertelur, konsumsi pakan dan kandungan protein dalam 

pakan. Saleh (2005) yang menyatakan bahwa penambahan 

tingkat konsumsi protein secara fisiologis akan berpengaruh 

terhadap jumlah telur yang dihasilkan. Elfawati (2006) 

menambahkan bahwa tingkat konsumsi protein dan energi secara 

fisiologis akan berpengaruh terhadap HDP yang dihasilkan dan 

pertumbuhan dilanjutkan untuk produksi dan sebagian 

dikeluarkan sebagai sisa metabolisme tubuh.  

Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan didapatkan 

hasil bahwa penambahan tepung jangkrik sebesar 15% dalam 

pakan (P3) memberikan perbedaan yang sangat nyata jika 

dibandingkan dengan penambahan tepung jangkrik sebesar 10% 

dalam pakan (P2) dan penambahan tepung jangkrik sebesar 5% 

dalam pakan (P1), namun demikian penambahan tepung jangkrik 

sebesar 10% dalam pakan (P2) tidak berbeda terhadap 

penambahan tepung jangkrik sebesar 5% dalam pakan (P1), akan 

tetapi (P1) dan (P2) memberikan perbeadan yang sangat nyata 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol tanpa penambahan 

tepung jangkrik (P0). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penambahan tepung jangkrik dalam pakan memberikan 

perbedaan diantara masing-masing perlakuan tetapi tidak berbeda 
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antara perlakuan P1 dan P2. Setiawan (2006) produksi telur 

ditentukan oleh produksi ovum yang dipengaruhi oleh jumlah 

pakan yang dikonsumsi dan proses hormonal. Widjastuti dan 

Kartasudjana (2006) menerangkan bahwa konsumsi energi yang 

rendah pada unggas fase produksi mengakibatkan penurunan 

produksi, konsumsi ransum yang tinggi berarti jumlah zat 

makanan yang terkandung didalam ransum yang diperlukan 

dalam pembentukan telur juga banyak, sehingga dapat 

meningkatkan produksi telur, produksi telur dipengaruhi oleh 

konsumsi ransum terutama protein (Nuraini, 2007). Menurut 

Sa’adah (2008) tinggi rendahnya produksi telur pada burung 

puyuh disebabkan oleh variasi burung puyuh yang dipelihara, 

yaitu adanya perbedaan jenis, pemeliharaan, makanan, serta cara 

pemberian pakan. (Mirnawati, 1997) menyatakan bahwa pakan 

yang dikonsumsi oleh ternak digunakan untuk produksi telur, 

apabila protein dalam pakan sesuai dengan kebutuhannya maka 

produksi telur akan semakin baik oleh karena itu hal yang paling 

utama perlu diperhatikan adalah komposisi pada ransum. Hassan 

(2003) menambahkan bahwa puyuh fase layer dalam masa 

produksinya yang harus diperhatikan yang paling utama adalah 

faktor pakan, nutrisi yang harus terpenuhi adalah protein dengan 

kebutuhan sekitar 22% apabila pakan yang diberikan mempunyai 

kandungan nutrisi dibawah standard tentu saja produksi akan 

turun puyuh hanya menggunakan pakan sebagai kebutuhan hidup 

pokok saja tidak digunakan untuk produksi telur, sehingga akan 

merugikan bila di pelihara. Penambahan bahan pakan dalam 

ransum dengan protein tinggi akan menghasilkan produksi yang 

baik pula sesuai dengan kebutuhanya nutrisi yang harus 

terpenuhi dalam ransums adalah energi metabolis yang 

digunakan sebagai hidup pokok oleh ternak yang mendukung 

hasil produksi. 
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4.3. Pengaruh Penambahan Tepung Jangkrik terhadap Egg  

Mass 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap egg mass pada 

Lampiran 9, ternyata setelah dianalisis ragam menunjukan bahwa 

penambahan tepung jangkrik dalam pakan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap egg mass. Adapun rataan 

hasil pengamatan penambahan tepung jangkrik dalam pakan 

terhadap egg mass dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8 . Rata-rata Egg mass (g) Per Unit Perlakuan Selama  

   Penelitian (28 hari) 

Keterangan : Superskrip ( a, b) yang berbeda menunjukan  

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

 

Hasil rataan berbagai perlakuan seperti pada Tabel 8, 

menunjukan bahwa  egg mass tertinggi terdapat pada perlakuan 

P3 (penambahan tepung jangkrik 15%) sebesar 8,65 ± 0,20 g. 

Adapun peningkatan egg mass  pada berbagai perlakuan 

disajikan pada Gambar 6. 

  Perlakuan Rataan 

P0 7,57 ± 0,44
a
 

P1 8,19 ± 0,52
b
 

P2 8,33 ± 0,29
b
 

P3 8,65 ± 0,20
b
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Gambar 6. Peningkatan  Egg mass Per Unit Selama Penelitian  

                (28 hari) 

 

Gambar 4 diatas memperlihatkan bahwa terjadinya 

peningkatan egg mass yang sangat nyata pada perlakuan P3 

(penambahan tepung jangkrik 15%) sebesar 8,65 ± 0,20 g. 

Pengaruh penambahan tepung jangkrik dalam pakan dapat 

menyebabkan peningkatan pada egg mass. hal ini disebabkan 

karena dengan adanya penambahan tepung jangkrik dalam pakan 

dapat meningkatkan produksi telur dan diikuti dengan 

peningkatan egg mass, karena egg mass sangat dipengaruhi oleh 

produksi telur. faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam 

pemeliharaan puyuh pakan. Tepung jangkrik mempunyai nilai 

nutrisi yang cukup baik untuk puyuh, dengan protein 60% tepung 

jangkrik dapat melengkapi nutrisi pada setiap pakan perlakuan, 

dimana protein sangat berguna untuk mendukung aktifitas 

produksi bagi puyuh sehingga dengan adanya protein yang cukup 

pada setiap pakan perlakuan produksi telur semakin meningkat 

diikuti pula dengan peningkatan egg mass. Cath et all (2012) 

sesuai dengan tingkat tingginya produksi telur dan berat telur, 

maka masa telur juga akan tinggi dan sebaliknya produksi telur 

yang rendah maka massa telur juga ikut menurun. Egg mass 
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merupakan rataan berat telur harian sehingga persentase Hen Day 

Production akan mempengaruhi egg mass. Egg mass dipengaruhi 

oleh HDP dan berat telur, jika salah satu atau kedua faktor 

semakin tinggi egg mass juga semakin meningkat dan sebaliknya 

(Hidayatullah, 2008). 

Amin (2009) masa telur dipengaruhi oleh jumlah 

produksi. Faktor terpenting untuk menghasilkan jumlah produksi 

yang tinggi adalah kandungan nutrisi pada ransum, terpenuhinya 

kebutuhan protein bagi unggas harus diperhatikan keseimbangan 

antara protein, energi, mineral, vitamin dan air. Widjastuti dan 

Endang (2008) yang menyatakan bahwa egg mass akan semakin 

tinggi apabila konsumsi pakan maksimal dalam menghasilkan 

produksi. North dan Bell (1990) menambahkan jumlah pakan 

yang dikonsumsi berpengaruh terhadap produksi ternak, dimana 

konsumsi pakan yang rendah akan menghasilkan produksi telur 

yang rendah, dan konsumsi pakan yang tinggi akan menghasilkan 

produksi yang tinggi pula. Nilai egg mass dipengaruhi oleh HDP 

dan berat telur, hubungan egg mass dengan  HDP adalah 

berbanding lurus. 

Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan didapatkan 

hasil bahwa penambahan tepung jangkrik sebesar 15% (P3) tidak 

memberikan perbedaan jika dibandingkan dengan penambahan 

tepung jangkrik sebesar 10% (P2), dan penambahan tepung 

jangkrik sebesar 5% (P1), namun demikian penambahan tepung 

jangkrik sebesar 15% (P3), 10% (P2), dan 5% (P1) dalam pakan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol tanpa penambahan tepung jangkrik (P0). Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung jangkrik dalam 

pakan tidak memberikan perbedaan diantara masing-masing 

perlakuan, tetapi memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap kontrol (P0). Khalil (2010) dengan produksi telur yang 
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meningkat maka egg mass juga akan meningkat, walaupun 

konsumsi pakan dan kandungan zat makanan, baik energi, 

protein dan kalsium menurun. Perbedaan egg mass pada setiap 

perlakuan disebabkan karena adanya perbedaan dalam 

pemeliharaan puyuh, egg mass digunakan untuk mengetahui 

kemampuan produksi yang dihasilkan dari ternak setelah diberi 

perlakuan yang berbeda-beda. Nilai egg mass tergantung dari 

nilai HDP yang di peroleh, semakin tinggi HDP yang dihasilkan 

semakin tinggi pula egg mass yang dihasilkan. Penambahan 

tepung jangkrik dalam pakan yang berbeda-beda menyebabkan 

perbedaan egg mass yang dihasilkan juga berbeda. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa semakin banyak penambahan persentase tepung 

jangkrik dalam pakan dapat meningkatkan egg mass burung 

puyuh. 

Penggunaan massa telur (egg mass) dibandingkan jumlah 

telur merupakan cara menyatakan perbandingan kemampuan 

produksi antar kelompok atau galur unggas oleh akibat 

pemberian pakan dan program pengelolaan yang lebih baik, egg 

mass tergantung dari jumlah telur yang dihasilkan dalam suatu 

periode. Faktor utama yang mempengaruhi produksi adalah 

faktor pakan karena pakan akan menentukan baik buruknya 

ternak dalam menghasilkan telur apabila pakan tidak memenuhi 

kebutuhan nutrisi sesuai dengan kebutuhan ternak maka 

kemungkinan suatu penurunan produksi yang berdampak pada 

penurunan egg mass dimana hal itu akan menyebabkan kerugian 

(Idris, 1995). 

 

4.4. Pengaruh Penambahan Tepung Jangkrik terhadap  

Konversi Pakan 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap konversi pakan 

pada Lampiran 10, ternyata setelah dianalisis ragam menunjukan 
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bahwa penambahan tepung jangkrik dalam pakan memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan. 

Adapun rataan hasil pengamatan penambahan tepung jangkrik 

dalam pakan terhadap konversi pakan dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9 . Rataan Konversi Pakan Per Unit Selama Penelitian (28  

   hari) 

Keterangan : Superskrip ( a, ab, b, c) yang berbeda menunjukan  

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

 

Hasil rataan berbagai perlakuan seperti pada Tabel 9, 

menunjukan konversi pakan  tertinggi pada perlakuan P0 (tanpa 

penambahan tepung jangkrik) sebesar 3,09 ± 0,19. Adapun 

penurunan konversi pakan pada berbagai perlakuan disajikan 

pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Penurunan Konversi Pakan Per Unit Selama  

                 Penelitian (28 hari) 
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  Perlakuan Rataan 

P0 3,09 ± 0,19
c
 

P1 2,89 ± 0,19
b
 

P2 2,85 ± 0,10
ab

 

P3 2,76 ± 0,06
a
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Gambar 7 diatas memperlihatkan bahwa terjadinya 

penurunan konversi pakan yang sangat nyata pada perlakuan P3 

(penambahan tepung jangkrik 15%) sebesar 2,76 ± 0,06. 

Pengaruh penambahan tepung jangkrik dalam pakan dapat 

menyebabkan penurunan pada konversi pakan. Hal ini dapat 

disebabkan karena semakin tinggi persentase penambahan tepung 

jangkrik dalam pakan akan membuat produksi telur yang 

dihasilkan semakin tinggi seiring dengan peningkatan tepung 

jangkrik yang ditambah dalam pakan. Meskipun terdapat 

peningkatan pada konsumsi pakan tetapi konversi pakanya 

menurun karena jumlah telur yang dihasilkan meningkat seiring 

dengan peningkatan persentase tepung jangkrik dalam pakan. 

Konversi pakan sangat dipengaruhi oleh konsumsi pakan dan 

produksi telur yang dihasilkan, tingginya kandungan protein 

yang ada dalam tepung jangkrik dapat menurunkan konversi 

pakan karena dengan peningkatan protein pada setiap pakan 

perlakuan maka jumlah telur yang dihasilkan semakin banyak 

pula, selain itu penurunan konversi juga dipengaruhi oleh 

lingkungan, bentuk pakan, pakan yang tercecer, dan genetik. 

Djaya (2010) menyatakan bahwa buruknya efisiensi penggunaan 

pakan pada puyuh fase layer diakibatkan oleh berbagai faktor 

termasuk faktor genetik, banyaknya pakan tercecer dan 

kandungan gizi pakan yang tidak sesuai kebutuhan. Konversi 

pakan yang semakin meningkat, diduga oleh tidak efisiennya 

pakan yang masuk dalam tubuh ternak, hal ini juga diduga karena 

zat makanan tidak tercerna didalam usus halus, sehingga keluar 

menjadi eskreta. Pakan dapat tercerna didalam usus halus bila 

didukung dengan kondisi yang memungkinkan bagi pertumbuhan 

bakteri non pathogen yang sangat membantu dalam proses 

pencernaan. Tambunan (2013) menjelaskan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi konversi pakan adalah bentuk fisik pakan, 
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bobot badan, kandungan zat makanan dalam pakan, suhu 

lingkungan dan jenis kelamin. 

North dan Bell (1990) menyatakan bahwa konversi 

pakan dapat bervariasi tergantung pada umur ternak, jenis 

kelamin, bobot badan, serta temperatur lingkungan. Nayoan 

(1997) menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi konversi pakan. Semakin 

rendah pertambahan bobot badan akan dapat meningkatkan 

konversi pakan. Semakin kecil nilai konversi pakan maka akan 

semakin baik karena hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

pakan semakin efisien (Siregar, 1980). Faktor yang 

mempengaruhi kualitas ransum, teknik pemberian, bentuk dan 

konsumsi ransum (Amrulloh, 2004). 

Berdasarkan hasil uji jarak berganda Duncan didaptkan 

hasil bahwa penambahan tepung jangkrik sebesar 15% (P3) tidak 

memberikan perbedaan jika dibandingkan dengan penambahan 

tepung jangkrik sebesar 10% (P2), dan penambahan tepung 

jangkrik sebesar 5% (P1), namun demikian penambahan tepung 

jangkrik sebesar 15% (P3), 10% (P2), dan 5% (P1), memberikan 

perbedan yang sangat nyata terhadap kontrol tanpa penambahan 

tepung jangkrik (P0). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penambahan tepung jangkrik dalam pakan tidak memberikan 

perbedaan diantara masing-masing perlakuan, tetapi memberikan 

perbedaan terhadap perlakuan kontrol (P0). Anggorodi (1995) 

menyatakan bahwa tinggi rendahnya konversi pakan sangat 

ditentukan oleh kandungan zat makanan terutama protein dan 

asam-asam amino yang terkandungan dalam pakan. Amrullah 

(2004) menyebutkan bahwa semakin rendah angka konversi 

pakan berarti kualitas pakan semakin baik. Menurut Abdel 

(2009) menyatakan bahwa mikroorganisme yang bersifat non 

pathogen sangat menguntungkan ternak selama proses 
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pencernaan berlangsung, sedangkan mikroorganisme yang 

pathogen dapat menimbulkan penyakit. Elfawati (2006) 

menyatakan bahwa konversi pakan merupakan perbandingan 

antara jumlah pakan yang dikonsumsi (gram) dengan produksi 

telur (gram) yang dihasilkan. Konversi ransum dapat digunakan 

untuk mengukur keefisienan ransum, semakin rendah angka 

konversi ransum berarti efisiensi penggunaan ransum semakin 

tinggi dan sebaliknya semakin tinggi angka konversi ransum 

berarti tingkat efisiensi ransum semakin rendah. Zakaria dan 

Muharlien (2011) menambahkan bahwa perbedaan konversi 

pakan disebabkan karena adanya perbedaan dalam konsumsi 

pakan dan produksi telur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


